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পূজাপাদ 
শ্রীযুক্ত বাবু ললিতামোহন দত্ত 

মহাশয় শ্রীচরণেবু। 

ধ্রুবচরিত্র লিখিয়। সাধারণের নিকট 

ৰা গতি লাভ করিব মে আশ! আমার 

* নাই। হরিনামে আপনার বড় আনন্দ, 
] তা-ই হরিগত-প্রাণ বকে আজ আপনার 

| করে সমর্পণ করিলাম ; ভরসা হরিনাম__ 
ণী আর আমার প্রতি আপনার অকুত্রিম স্নেহ, 

| এক্ষণে গ্রব আপনার হৃদয়ে কণামাত্র আনন্দ 
রী উৎপাদনে সক্ষম হইলেও আমি চরিতার্থ পা 

হইব, ইতি। 

তবানীপুর। | ন্নেহান্গগত 

১লা বৈশাখ; ১২৯১ সাল। গীশ-_ 

৩ ২০৫২০৯০ইর্ও র 

০০ ০০০০৮ 



দৃশ্যকাব্যেক্ত ব্যক্তিগণ । 

দেবগণ | 

কমলা, বিষ, ইন্দ্র, চন্ত্, পবন, বরুণ, যম, নারদ, দেবদুত, 
মায়াধর, অগ্পরাগ্রণ ইত্যাদি । 

প্ুরষগণ | 
* উত্তানপা ... ** রাজা । 

উত্তমকুমার ... ***. হারুচির গর্ভজাত পুত্র । 
ফ্লুৰ ... **. হুনীতির গর্ভজাত পত্র । 

মন্ত্রী, ্রতিহারী, কথুকী, নুনিবালকগণ, মায়ারাক্ষপগণ 
ইত্যাদি। 

স্রীগণ 
স্ুনমৃতি ৪৬৬ ৪৪০ টব পথম! মহিষী | 

কুচি. ** ্ "০ দ্বিতীয়! মহিষী। 
বিমল! | রশ 
চপল | সুরুচির সথীদ্বয়। 

মুনিপতধী, মায়াহনীতি ইত্যাকি। 
উর রাারীরতরিজারারহা 



প্র চরিত্র। 

প্রথম অস্ক। 

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।-রাজবাগির অন্তঃপুরস্থ উদ্যান | 
( ফুলের সাজি হস্তে গান করিতে করিতে 

চগল! ও বিমলার প্রবেশ ।) 

শীত | 

কি শোভা হ'ল কাননে? (আহা মরি মনি) 
বসত্তেরি আগমনে । 

দুর ফুলে হেলে দুলে, খেলিছে মলয় হিরোলে, 
_ সৌরভ বিলা'য়ে চলে, মৃদু মন্দ সমীরণে। 

কোকিল কোকিল! নে, প্রেম-মাতোয়ার প্রাণে 

গাইছে পঞ্চম তানে, মঞ্জাঁতে বিরহী জনে টু 



২. ধব-চরিত্ | [১ম অগ্ক। 

বিম| ভাই চপলা, আজ আমাদের প্রমোদ 
কাননের কি অপূর্ব শোভাই হয়েছে; চারিদিকে 
বক্ষ লতার নুতন পাতা--নুতন পল্তুব, তায় আবার 

নানা রকমের হুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে গাছ গুলিকে 
যেন ঢেকে রেখেছে। | 

চপ। সত্যি ভাই, আমাদের মহারাজ যখন 
দেশে দেশে প্রজাদের দেখতে যান, তখন প্রজার! 

যেমন নাজ পোষাক ক'রে, ভাল ভাল জিনিসের 
উপহার নিয়ে মহারাজকে দেখৃতে আরে, খ্তুরাজ 

বসন্তের আগমনে রৃক্ষ লতারাও যেন মেই রকম মেজে 

গুজে, ভাল ভাল ফুলের উপহার নিয়ে এসেছে। 

বিম| (অহান্যে ) বাঃ_তুই যে ভাই দেখুছি 
একজন কবি হ'য়ে উঠুলি, দেখিন্-_যেন রাণীর ভা 
থেকে আবার রাজপভায় ধ'রে নিয়ে না যায় । 

চপ। বেশ্-ত, পদের উন্নতি হবে, আর তা 
হ'লে আমার সুপারিনে তুই-ই বা কোন্ না একট! 
মন্ত্রি ফল্তি হ'তে পার্বি। 

বিম। তা ভাই, আমাদের মহারাজ যে রকম 
মেয়েমুখোঃ তাতে আমরা সভাপদ হলেই ঠিক 
শোভা পায়। মা 



১ম গর্ভাস্ক।] ধরব চরিত্র । ম 

টপ। চুপ কর্ ভাই। আবার কে কোথেকে 
শুনুবে ; একে-ইত আমরা বড় রাণীকে ভালবাঁদি 
মনে করে ছোটরাণী আমাদের পতি ভাল ব্যভার-ই 
করেন না। 

বিম। তা ব'লে ভাইকি করব? যে ভাল, 
তাকে কে না ভাল বানে ? এই-ত ছোট রাণীর 
মন ধুগিয়ে চ'ল্তে আমাদের হাড় কালি হচ্ছেঃ বড় 
রাণীর ভাই আর কি করেছি? তার পঙ্গে একটা 
কথা কইতে দেখলেও ছোটরাণী যেন বাঘিনীর মত 
ঘাড়ে প'ড়তেন, কৈ তাঁতে-ওত বড়রাণী একটী 
দিনের তরেও আগাদের অধর করেন নি, ঠিক যেন, 
পেটের মেয়ের মত দেখতেন | 

চপ। সেকথা আর বলতে; সত্যি ভাই, 
বড় রাণীর জন্যে বড়ই কষ্ট হয়; তাঁর গুণের কথা 
মনে হলে, এক এক সময় এন্্ি ইচ্ছে হয়, যে বনে 
গিয়ে তার দেবা করি। আহা, রাজার মেয়ে-+রাজ- 
রাণী কখন ছুঃখের মুখ দেখেন নি, এখন নতীনের 
জন্যে বনবাদিনী হ'য়ে না জানি কত কঃই 
গা? চ্ছেন! 

বিম ( বড়রাঁনীকে বনে নে পাঠিয়ে অবধি মহা- 
রাজ নাকি বড় কাতর হয়েছেন। 



& ধধ-চরিত্র | [১ম অঙ্ক । 

চপ তুই-ও ভাই যেন পাগল. বড় রাণীর 
উপর রাজার যদি তেখন টান্ই থাকৃবে, তা হ'লে 
তার বনে যেতে হবে কেন ? | 

বিম। মন্ত্রি মশায় সেদিন বল্ছিলেন, যে 
ছোট রাণী কৌশল ক'রে মহারাজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
করেছিলেন, তাঁতে-ই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে বড় 
রাণীকে বনে পাঠাতে হ'ল । 

চপ | আ-হা-হা; তুই কিনা হাঁবা, তাতে-ই ও 
কথা মনে আন্ছিণ। মহারাজ প্রায় কচি খোকাটী-- 
আড় কোলে দুধ খাঁন, তা-ই ছোটরানী ভুলিয়ে 
ভাঁলিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন। ওলো-_তা নয়লো 
তা নয়, ছোটরাণীর বয়েন কীচা, বড়রাদীর যে মধু 

শুকিয়ে গেছে। 

বিম। বত্যি ভাই, পুরুষ জাত্টেকে পরমেশ্বর 
যেন কেবল ছলনা দিয়েই গড়িয়েছেন। আগে, 
জানিস্ত ভাই, বড় রাণীকে .একতিল ন1 দেখলে, 
মহারাজ যেন চারিদিক আধার দেখতেন; ছেলে 

হলনা ব'লে ৰড় রাশী-ই ত বুঝিয়ে নুঝিয়ে রাজার 
আবার বিয়ে দিলেন] আহা! তখন ত জা'ন্- 
তেন না, যে সেই বিয়েই তাঁর কাল্ হবে। 

চপ। তা কি বুঝতেন না_-বুক্তেন, তবে তিনি 



৯ম গর্ভান্ক ধ্রব-চরিত্র | .& 

কিনা*বড় ভাঁল ছিলেন, ভাতে-ই নিজের ভাল * 
না ভেবে? যাতে রাজার বংশ রক্ষা হয়, রী 

উপায় করতে গ্েলেন। তা ভঃই বলতে কি, 
তেমন লোক আর হবেনা | এই ত ছোটরাণী 
নতীন--তায় আবার কত্ত রকমে স্বালিয়েছেন, কিন্ত 
জানিস্ত ভাই, একটী দিনের তরেও বড়রাণী 
ছোটরাণীকে অযত্র করেননি + যখন যে জিনিস্চী ভাল 
দেখেছেন, ছোটরাশীকে আগে দিয়েছেন-_-ঠিক 
যেন মায়ের পেটের বোনের মত ভাবতেন । 

বিম। ও-ভাই, যতই যদ্্ কর, নাপ্কি কখন পোষ 
মানে £ বাগে পেলে ছোবল্ মা'রবেই মা"র্বে। যাক 
ভাই, বড়রাণী এখন কোথায় আছেন, জানিস্ 9 

চপ। হা, ুনেছি নিকটেই কি একটা বন 
আছে, সেখানে অনেক মুনি খষি থাকেন, সেখানেই 
তাকে রেখে এসেছে । বনে বনে কেবল কেঁদে 
কেঁদেই বেড়াচ্ছিলেন, পরে মুনি খষিরা জা'ন্তে 
পেরে তাঁকে খুব যছ্বে রেখেছেন | 

বিম। এ-যা, কথায় কথায় সব ভুলে গেছি; 
ছোটরাণীর যে পূজোর ঘময় হ'ল। আয় ভাই, 

নিকটের এই ফুল গুলোই তুলে নিয়ে যাই |, 
| (ব্যস্তভাধে উভয়ের পুষ্পটীয়ুন) 



৬. ধ্ব-টরিত্র। [১ম অন্ক। 

চপ।| এই ফুলেই অনেক হবে, চল আর খিলম্বে 
কাজ নেই। [ উভয়ের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক।__রাজ প্রাসাদ, নিভৃত কক্ষ । 
রাজার প্রবেশ। 

রাজা । (ম্বগতঃ) সুনীতিকে নির্বাদিত ক'রে 

অবধি আমার মন বড়ই অস্থির হয়েছে, সর্ধদাই 
মনে হচ্ছে যেন কি একটা ভয়ানক দুক্র্্ম করেছি। 
(পরিক্রমণ) ছুক্ষর্ম নয়-ই বা কেমন করে ? বিনা 
অপরাধে পতি প্রাণ! দহধম্মিণীর চিরনির্ানন--এর 
চেয়ে আর অধিক পাপের কাষ কি হ'তে পারে £ 
ওহ; ! বিবাহ অবধি এ পর্য্যন্ত একগি দিনের জন্যেও 
স্থুনীতি কোন অপ্রিয় কাঁধ্য করেন নি, বরং কিনে 

আমি নুখী হব সেই চিস্তাই তার হৃদয়ে অহর্নিশি 
জাখরূক ছিল| সন্তান হলনা! ব'লে, তারি অনু: 
রোধ আর উত্তেজনায় পুনরায় বিবাহ ক'রূলেম্; 
আগার-ই বংশের মঙ্গল কামনায় সপত্বীরূপ বিষরক্ষ 

নুনীতি স্বহস্তে রোপণ ক'রুলেন--এখন তার-ই ফলে 
নিজে জর্জরিত হুচ্ছেনঃ কিন্তু তথাচ আমার নুখ- 
বচ্ছন্দ-ই তুর লক্ষ্য। ওহঃ! সুরুচি। কেন এমন 



হয় গর্তাঙ্ক |] ধরব-চরিত্র। টা 

নিদারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে আমাকে বদ্ধ ক'রূলে! 

তুমি-ইত সুনীতির কাছ থেকে আমার হৃদয় কেড়ে 

নিয়ে, তাতে একাধিপত্য ক'র্ছিলে, কৈ তাতে-ত 

তিনি এক মুহুর্তের জন্যেও অসন্তোষ প্রকাশ 

করেন নি--তাতে-ওত তিনি কখন তোমাকে অযত্ব 
কবেন নি। ওহঃ! সুনীতি ত্যাগব্ীকারের জ্বলন্ত 

দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন-মনুষ্য-জগতে এমন দৃষ্টান্ত 

নিতান্ত দুর্লভ | নুনীতি--দেবী, এমন দেবী-প্রতিম। 
আমি বিনা দোষে বিনর্জন দিলেম। না, জানি 
আমার এই বিষম অবিচারের জন্য সুনীতি কতই 
মনোবেদনা পেয়েছেন__এজাগণ সুনীতি নির্ধাননের 
কথা শুনে, হয়ত আমাকে কতই ভৎসনা ক'র্ছে। 

ওহঃ ! সুরুচি, কি সর্কনাশই করলে । ঘোর অনু- 

তাপানল হৃদয়ে প্রস্বলিত হয়েছে, এ অনল আর 

কিছুতেই নির্ধাপিত হবে না_অহনিশি এই অনলেই 
দগ্ধ হতে হবে। (পরিক্রমণ) সুনীতি মত্য সত্যই 

দেবী, আমার নিদারুণ এতিজ্ঞার কথা গুনে গ্রামন্ন 

মুখে ম্বয়ং বন গ্রমণের উদ্যোগ ক'র্ূলেন--পাঁছে 
আমি স্নেহের বশীভূত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, 
এই জন্যে আমাকে কত সান্তনা করে, গেলেন? 

সুনীতি নত্য সত্যই দেবী। [মস্ির গ্রঘেশ। 



৮. ধ্রব-চরিত্র | [১ম অগ্ক। 

মন্ত্রি। মহারাজের জয় হ'ক। 
রাজা । মন্ত্রি, কি সম্পদ কি বিপদ সর্ধত্রই 

তুমি আমার অনন্য অবলম্বন, সৎপরামর্শ দিয়ে 
তুমি আমাকে যে কত কত মহাবিপদ থেকে রক্ষা 
ক'রেছ তার নীমা.নাই, কিন্তু জুনীতিকে নির্বাসিত 
করে অবধি আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হয়েছে-- 
বিষম অনুতাপানলে আমার হৃদয় যেরূপ দগ্ধ হচ্ছে, 
তাতে সপ্দাই মনে হয় যেন এমন বিপদে কখন 

পড়িনি । | 

মন্ত্রি। মহারাজ; গত বিষয়ের চিন্তা ক'রে 
এত অধীর হবেন না| জ্যেঠা! রাজমহিষীর অদৃষ্টে 
ষাছিল তা-ই ঘটেছেঃ আপনি আর নে জন্য 
থা অনুশোচনা করে হুদয়কে ব্যথিত ক'র্বেন না। 

রাজা। বলকি মন্ত্ি--বৃথা অনুশোচনা ! ওহঃ! 
মন্ত্ি। জ্ঞানক্ৃত পাপের কি প্রায়শ্িত্ আছে ? যদি 
কোন প্রায়শ্চিত্ত থাকে, আমাকে বলে দেও-_ 
আমার জীবন রক্ষা কর। 

মন্ত্রি। (স্বগতঃ) ঘোর অনুতাপে দেখছি 
মহারাজের চিভবিকার উপস্থিত হবার উপক্রম 
হয়েছে, এই পময়ে প্রতিবিধানের উপায় না ক'রূলে 
বিপদ ঘট্ছ্লেও পারে--এখন উপায় কি? চিন্তা 



পু ত্য গর্ভাঙ্ক 1] ধব-চরিত্র |] * 

করিয়া) আমার বোধ হয়, একবাৰ বড়রাণীর সঙ্গে 

সাক্ষাৎ হলে মহারাজের মন অনেক সুস্থ হ'তে 
পারে । ( প্রকাশ্যে ) মহারাজ, দানের অপরাধ 

মার্জনা ক'র্বেন, বড়রাণীকে নিরপরাধে নির্বানিত 

করায় আমাদেরও হৃদয় বড় ব্যথিত হয়েছে, কিন্ত 
পাঁছে মহারাজের বিরক্কিভাঁজন তে হয়, নেই 

আশঙ্কায় দান এ স্বন্ধে কোন কথাই ব'ল্তে নাহদী 

হয়নি। এখন আমার প্রার্থনা, যে মৃগয়া-ছলে বনে 

গমন ক'রে, মহারাজ দ্বয়ং বড়রাণীকে লান্তনা 
প্রদান করেন, তাতে আপনার চিত্ত অনেক পরিমাণে 

সুস্থ হতে পারে। 

রাঁজা। চল মন্ত্রি।আমি এখনই গিয়ে লুনীতির 
কাছে, শ্বক্লৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা গ্রার্থন৷ ক'র্ব। 

তিনি আমাকে ক্ষমা না ক'রুলে। এ মহাপাতকের 

আর প্রাঁয়শ্তি নাই। যাও মন্ত্রি। অবিলঞ্ে বন- 

গমনের আয়োজন কর। 

মন্ত্রি। মহারাজের আদেশ শিরেধাধ] । 

[মন্ছির প্রচ্থ।ন। 

রাজা । বৃগয়াছলে যাওয়াই ভাল। প্রকৃত 
ঘটনা সুরুচিরর কাছে গোপন রাখতে হকে। ওহঃ! 
আমি কি বিপদেই পড়েছি! [রাঙ্থার প্রন্থান। 



টি  ধ্ব-চরিত্র | [মম অঙ্ক 
তৃতীয় গর্ভাস্ক।-_বন, হুনীতির কুটারের সম্মুখ 

(করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া নীতি উপবিষ্টা |) 

নীতি । হায় বিধি! জন্ম জন্মাত্তরে) 
কত ষে করেছি পাপ- কিছুই না জানি 
কাদায়েছি কত শত পতিপ্রাণা সতী-_. 

করেছি বঞ্চিত সবে প্রিয়পতিধনে; 

তাই' বুঝি প্রতিফল--পূর্ণ ষোল. কলা 
দিতে বিধাতা আজি । 
রাজার নন্দিনী আমি-" 
পতি মোর গুণধাম-_বিক্রম কেশরী, 
ছিলাম কতই হুখে--কত ভাল বাসিতেন পতি, 
আহা ম্মরিলে সে সব কথা, বড় ব্যথা পাই যে মরমে। 
কোথা নাথ--কোথা আজি--রছিলে কোথায় ? 
কোথায় রহিল তব পূর্ণ ভাল বাসা? 
জাননা কি তুমি, কত যে কাতর প্রাণ তব আদর্শনে ! 
রাজ্য, ধন, জন-_কিছুই না চাই, লভুক সতিনী সব, 
রব এই বনে-_ছুঃখ নাহি তায় 
পাই যদ্দি, সেবিতে ও চরণ ছুখানি। (নৌরবে রোদন ।) 

|  (মুনিপন্থীর প্রবেশ 1) 

সু-প। এই থে, রাজ-মহিষী এখানে । 
(স্বগতঃ) আহা! পতিগ্রাণা সাধবী সতী, পতিপ্রেমী বীনী, 
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পতিহারা হ'য়ে- ধেন পাগলিনী প্রায় 
ভ্রমিতেছে বনে বনে। 

ক্ষুধা নাই--তৃষণ নাই, কাদিয়ে কাটায় দিবারাতি। 

কত যে বুঝান্ু-_কিছুই না শুনে কানে; 
ভয় হয় প্রাণে, সোনার কমল-_আহা, 
বুঝিবা শুকায় বিরহ-অনল তাপে। 
( গ্রকান্তে) রাঙ্জমহিষি) 

উঠ প্রাণ সই-_কেদ্নাক আর) 

আহা! অশ্রজলে ভা?স গণ্ডস্থল 

্রক্তবর্ণ আখি দুটি । 

কিৰ! দিন কিবা রাতি--আতখ্মহার! হয়ে 
কাঁদিছ সদাই বনে; ৃ 
চাদ সুখ খানি গিয়াছে শুকায়ে__ 
রালিম। পড়েছে তায়। দেহ ক্ষীণ__ 
সোনার বরণ আহ! হয়েছে মলিন। 

অনাহারে, অনিদ্রায়--কাঁদিয়ে কেবলি, 
কতদ্দিন যাবে সখি ? উঠ সই করনা রোদন আর। 

(অঞ্চল দ্বার] সৃণীতির চক্ষু মার্জনা ।) 

হুনী। (সরোদনে) কেন সই যুছাও নয়ন, 
কাছিতে দিয়াছে বিধি, কীদিয়ে কাটাই নিশিদিন; 
যতদিন না লবে শমন--কীঁদিব সদাই নীরা | 

মুঃপ। কেন সই অবোধ এমন-_ 
যা ছিল্র ললাটে; হ'য়েছে পুরণতাহা। 



ধব-চরিত্র | [১ম অষ্ক। 

বিধাতার খেল! কে পারে বুঝিতে সখি? 
কে পারে বলিতে; কি আছে কপালে পুনঃ? 

এই' তুমি কাদিতেছ আজি, কে জানে কালি কি হবে? 
রাজ রাজেশ্বরী তুমি-_রাজ প্রিয়তমা, 
'বিষম বিরহ শেল অমহ্ ভাবিয়ে 

হয়ত আমিবে রাজা বনে-- 

হৃদয়ের ধন পুনঃ লইতে হৃদয়ে। 

হ্নী। কেন মিছে দিতেছ প্রবোধ সই £ 

হেন দিন কভু মিলিবে কি আর 

পাব দরশন পুনঃ প্রিয়পতি ধনে-_. 

সেবিব চরণ তার ? 

কত ষে করিম্ পাপ--অভাগিনী আমি, 

তা-ই পতিহারা হ'য়ে কাঁদি বনে বনে। 
সুপ । বিধাতার লিপি, কে পারে খণ্ডাতে সই? 

মানুষের হাত নাহি তায়, 

কিন্ত সথি জানিও নিশ্চয় -হুখ ছুঃখ মানবেরই হয়, 
কিন্তু সমভাবে নাহি রয় চিরদিন। 

আক্ত হাঙ্গর যিনি, কা? ল্তিনি পথের তিথারী ; 
যেই মুষ্টি ভিক্ষা তরে, ফিরি দ্বারে দ্বারে 

কতই ব্যাকুল-প্রাণে আজি, 

কাল সেই রাজ্যপতি--অংলারের রীতি এই 
কুনী।* পতিগ্রাণা পতী ভূমি, জান ভাল পতি কি রতন, 

পতির বিরহ জাল1 কত যে বিষম, 
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কেন ত্তবে দিতেছ প্রবোধ, বল মই? 
শাতপদ্দ করিব ধেয়ান নিশিদিন-- 
ভ্বাবিরল ধারে বহি অশ্রনীর 

নিবাবে জীবন-দীপ-শিখ! 3 

জন্নান্তরে পাই যদি পুনঃ পতি ধনে। 
পতিহার! হ'য়ে, কিব। প্রয়োজন এছার জীবনে সই? 

[,প। হি-ছি-ছি-ছি, একি নিদারুণ কথ! 
কহলো! ত্বজনী আজি-_ 

অসার মায়ার তরে, চাহ নাশিবারে অমূল্য জীবন নিধি " 
আত্মহত্যা মহাপাপ-_ত্যজ সই পাপের বাসনা । 
ধন্মাশ্রম তপোবন এই-_ 
পাতক কাহারে বলে, কেহ নাহি জানে, 
হেন পুণ্যভূমি, চাহ তুমি করিবারে কলুষিত পাপে, 
ভুলে যাও ও দারুণ কথা--বড় ব্যথা পাইন মরমে। 
কর ধর্ম আচরণ--পাহীবে পতিরে পুনঃ ) 

সমর মাধন। কভু বিফল না হয়। 
দি ৷ পতি তব ধার্মিক প্রবর, 

পড়ী তার তুমি- প্রেমের প্রতিম। থানি ; 
পাতকের রাশি শিরে বই--ছিল পুণ্য কণ! বুঝি, 
মেই ফলে পাইনু তোমায়, প্রিয়সখী ভাবে ; 
প্রাণের যান! যত, ভুলে যাই যেন 
হেরিলে ও মুখ চাদে। | 

আত্মহারা হয়ে কাদি নিশি দিন, গহনে গহনে-- 
ব্য 



১৪ ধ্ব-চরিত্র | [১ম অস্ক। 

তুমি ছায়! সম ধাইতেছ পিছু পিছু, 
অমিয় বচনে দিতেছ প্রবোধ সদা) 

অভাগিনী আমি--কি দিয়ে শোধিব তব খণ। 

মুপ। হেন কথা নাহি কহ মই; 
সামান্য অবলা আমি-_জ্ঞান শক্তি হীন1) 
ধিনি অগতির গতি--দীন দয়াময় 

তিনিই কারণ, আমি উপলক্ষ বই নই'। 

( আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া) 

হের অই সন্ধ্যা সমাগত-- 
ভা নিবিড় জলদরমাল। পশ্চিম আকাশে 

_ গরজে গভীর রবেশ্পচমকে চপল মাঝে মাঝে, 

নিচল পবন- হয় অনুমান হেন, 

কালরূপা প্রতগ্ন বহিবে এখনি) 

চল সখি গৃহে যাই। 

( সুনীতির হস্ত ধারণ পূর্বক প্রস্থান ও পরে 

ক্রমে ক্রমে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ত ) 

[ মৃগয়ার বেশে রাজার প্রবেশ। 

পাজা। ওহঃ কি ভয়ানক দুর্যোগ! এখন 

কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করি? সৈন্য সামন্ত ছেড়ে 
যে কতদূরে এনে পড়েছি, তা-ওত বুঝতে পার্ছিনা । 

ঘোর অস্ককারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হয়েছে; এখন কি 
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রূপেই বা আশ্রয় অন্বেষণ করি। (বিদ্যুতালোকে 
দেখিয়া) এ একটী কুগিরের মত কি দেখা যা'চ্ছে 
না £ হতেও পারে, এ তপোবন--হয়ত কৌন মুনি 
ঝষির আশ্রম হবে। (বিছ্যাতালোক) হা তা-ই 
বটে, দেখ-যদ্দি এ বিপদে এ কুটীরে আশ্রয় লাভ 
ক'র্তে পার । (কুটারের সম্মুখে গমন করিয়া উচ্ৈঃ- 
স্বরে) কুচীরে কে আছেন, অনুগ্রহ ক'রে বিপন্ন 
আত্তিথিকে আস্রয় প্রদান করুন। (ন্বগ্তঃ) কৈ 
কার-ওত উত্তর পাই না; কোন তাপন কি বাহা- 
জ্ঞান শুনা হ'য়ে ই দেবতার ধ্যানে মগ্র আছেন £ 
যাহ হ'ক্, আর একবার ডেকে দেখি; (অপেক্ষা 
রত উচ্ৈ-ম্বরে ) কুটীরে কে আছেন, বিপন্ন অন্তি- 
থির জীবন রক্ষা করুন| [ব্ব্ততঃ) কৈ এবারে-ওত 
কেউ উত্তর দিলে ন। । (বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি ) উহ: 
কি মুষল ধারে বৃষ্টি হ'চ্ছে, আর ত লহ হয় না, 
আর একবার ডেকে দেখি। (উচৈঃন্বরে) কুটীর 
মধে) কে আছেন, রাজ উত্তানপাদ নিতান্ত বিপন্ন 
হয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান- আশ্রয় প্রদান ক'রে জীব্ন 
রক্ষ। করুন। (ভিতর হইতে দ্বারোত্যাটন) ওহ: 
কাঢলেম্। (কুগীরাভ্যন্তরে প্রবেশ ) 

(উজ ক্ফরইজডেরতেআেযাততে 
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চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।-_সুনীতির কুটীরাভ্যান্তর ৷ 
_ রাজা, মুনিপত্ী ও অবগঠনবতী সুনীতি | 

রাজা | এই ভয়ানক দুর্যোগে আপনারা আশ্রঃ 

গর্দান ক'রে আমার জীবন রক্ষা করেছেন, এই 

উপকার আমি জীবন থাকৃতে ভুলতে পা'র্ব না । 
মুগ । নিরাশ্যয় অতিথিকে আশ্রয় গ্রাদান কর? 

ভপোবনবাপীদের ধর্ম । মহারাজ! আমর: 

স্রীলোক, আপনার পরিচয় পাবার পুর্বে দ্বার উন্যা- 

টন ক'রূতে সাহসী হইনি, সে জন্য আপনার বউই 
কষ্ট পেতে হয়েছেঃ আমাদের অপরাধ মাজ্ঞন' 
ক'র্বেন। 

রাজা । আপনাদের অপরাধ কি? আপনারা 

স্ীলোক, একজন অপরিচিত পুরুষকে এ সময়ে 

'আএয় দাঁন কর! নীতি বিরুদ্ধ--বরৎ আমিই এক্জনা 

অপরাধী হয়েছি। আপনারা শ্্রীলোক জালে 

দিই অন্যত্র আশ্রয় অন্বেষণ ক'রূতেম্। 

মুংপ। আপনি দেশাধিপতি ; আমাদের সান 
সম্ত্রম আর ধম্ম রক্ষার ভার, ভগবান আপনা 

হতেই রক্ষ। করেছেন । আপনি আমাদের লামানা 

কুগিরে পদার্পন করেছেন, এই- হি আমাদের পরম 

নেনভাগ্া বলতে হবে | | 
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রাজা । আপনারা আমাকে সামান্য অতিথি 
জ্বান ক'র্বেন। অযোগ্য বিনয় প্রদর্শন কবে 
আমাকে অপরাধী করবেন না । 

মুপ। ( সুনীতির প্রতি ) প্রিয়দখি, স্বয়ং 
মহারাজ আজ্ তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'রে- 
ছেন, এখন উপযুক্ত অতিথি সতৎকারের আয়োজন 
কর। 

রাজা | ইনি-ই কি এই আশ্রমের অধিকারিশী 
মুপ। হ। মহারাজ । 
রাজা । যর্দি অপরাধ গ্রহণ না করেন, একট 

প্রশ্ন জিজ্ঞানা ক'রে হুদয়ের ব্যগ্রত। নিবারণ করি । 

মু'প। অবাধে জিজ্ঞানা করুন ; আপনি রাজী, 

আপনার নিকটে আমার্দের অপ্রকাশ্য কি আছে £ 

রাজা । এই পুণ্যাআ্রম তপোবনে শ্ীলোকেরা 
নাক্ষাৎ নরলতার প্রতিমূর্তি; পামাজিক কোন 
প্রথা তীদের নিকটে স্থান পায়না) কিন্তু আমার 
আশ্রয়দায়িণীকে অবগ্ুষ্ঠনবতী দেখে, আমার মনে 
বিস্ময়ের উদয় হ'চ্ছে। 

মুখপ। তাহ'তেই পারে মহারাজ; ইনি এত 
দিন গৃহাশ্রমেই ছিলেন, দন্প্রতি নিষ্ঠুর পতিদবারা 



১৮ ঞ্রবশ্চরিত্র | ১ম অঙ্গ ।, 

নির্বামিত হ'য়ে আমাদের আশ্রম গ্রহণ ক'বেছেন। 
বছুদিনের অভ্যান কি সহজে ত্যাগ করা যায়? 

রাজা । কি ঝ্ল্লেন-নিষ্ুর পতিত্বারা নির্বা- 
দিত? ওহ:-- 

মুগ । হ। মহারাজ, নিষ্ঠর পতিদ্বারা নির্বা- 
দিত--বিনা অপরাধে নির্বামিত; তা আপনি 
এত ব্যাকুল হচ্ছেন কেন মহারাজ ? আহা! হত- 

_ ভাখিণীর অনৃষ্ট দেখে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, আপনি 
দুঃখিত হবেন তার আর আশ্তরধ্য কি? 

রাজা। তা নয় দেবি, আমিও নিঠুর- আমিও 
বনা অপরাধে পতিগ্রাণা সহধর্দিদীকে বিনক্জন 

দয়েছি। ওহঃ-- 

মুপ। বিনা অপরাধে পতিপ্রাণা নহধর্মিণীকে 
বিজ্জন দেওয়া যখন রাঙ্জার-ও ধর্শ। তখন আর 
প্রিয়নখীর জন্য আমাদের দুঃখ কি? 

রাজা । দেবি ! রাজ উদ্ভানপাদ তিরস্কারের 
যোগ্য পাত্র-শত নহত্র তিরস্কার ক'রূলেও আমার 
অপরাধের উপযুক্ত হবে না। | 

মুপ। 'সহারাজ, থা আর ঘ্ত বিষয়ের 
আ|ন্দোলন করে ফল কি? 
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রাঙ্গা। ওহঃ সেই পাপের ম্বালায় অহর্নিশি 
হদয়.দগ্ধ হচ্ছে; আজ আমি ম্বক্কুত অপরাধের 

জন্য তার কাছে. ক্ষগা প্রার্থনা ক'র্ব ব'লে এই 
বনে প্রবেশ করেছি। কিন্তু কৈ, কোথা-ওত তার 
দেখা পেলেম না। হা সুনীতি! ভুমি কোথায় 
একবার দেখে যাওঃ তোমার নরাধম নিঠুর পতি-_ 
যার সুখের আশায় ভুমি নিজের শুখ বিপন্ন 
দিয়েছ, দে আজ জ্ঞানকৃত পাপের হ্বালায় কিরূপে 
দধ হ'চ্ছে। ( ঈুনীতির মৃষ্চছা । 

যু.প। (নমবান্তে) একি-এ কি হগো ? 
প্রয়লথী এমন হ'লেন কেন? মহারাজ এনে এক 

বার দেখুন-_ | 
(হুনীতির মস্তক ক্রোড়ে ধারণ পুর্দক অঞ্চল ছার] ব্য এ ] 

রাজা | (দেখিয়া সবিল্ময়ে) একি! এ যে 
আমার-ই সুনীতি দেখছি । ওহঃ ! কি সর্ধনাশ হ'ল, 
একটী কথাও ক'ইতে পা'রূলেম না। হা ভগবন ! 
উত্তানপাদের অদৃষ্টে কি এই ছিল? এত অন্বেষণের 
পরে ঘ্দি দেখা পেলেম, একগীবার কথা ক'ইবারও 
অবলর দিলে না| হা পাপীয়নী হুরুচি, এতদিনে 
ভোর পাপ অভিলাৰ পূর্ণ হ'ল। তোর ছলনায় 
ভূলে আগার স্ত্রী হত্যার পাতকী হ'তে হ'। 
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তোর-ই বা অপরাধ কি? আমি-ই নরাধম--আমি-ই 
নারকী--আমি-ই জান-বুদ্ধি-বিবেকশুনা, তা না হলে 
ভগবান স্বায়স্তুব মন্ধুর বংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে-- 
নারীবুদ্ধির বশবর্তী হ'য়ে, নিরপরাধা নুনীতিকে 
বিনর্জন দেব কেন 

মুপ। মহারাজ ! ভগবান রক্ষা করেছেন) 
প্রিয়নখীর মুস্ছা হ'য়েছিল--এই দেখুন ৭ অল্পে অল্লে 

চেতনা হচ্ছে । 

_বাজা। (ব্যগ্রভাবে) কৈ দেবি? (দেখিয়া) 
আজ্ আপনার-ই ক্কপায় আবার ভুনীতিকে জীবিত 
দেখতে পেলেম । 

মুপ। প্রিয়মখি ! একবার চেয়ে দেখ; তুমি 

ধার জন্যে দ্রিবানিশি রোদন ক'রৃতে, সেই মহারাজ 
এখন তোমার জন্য কত কাতর হয়েছেন । 

সুনী। সখি !-মহাঁ_রাঁ-জ-- 
মুপ। মহারাজ-ত তোমার সন্মুখে-ই আছেন, 

কি বল্বে-বল। 

সুনী। (অবগুঠন টানিয়া উপধেশন ) মহা- 
রাজের চরণে--কত--অপরাধিনী হ'লেম | 

রাজা । কিসে তুমি অপরাধিনী হ'লে? আমিই 
বরণ তোঁমাঁর কাছে কত অপরাধ ক'রেছি, তার 
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সীমা! নাই | তুমি দে জন্য আসাকে ক্ষমা ন! 
ক রূলে নরকে-ও আমার স্থান হবে না 

শী | মহারাক্গ ! ও কথা ব' ল্বেন না; আমি 
যে এ চরণের দাসী । (রাজার চরণ ধারণে উদ্াত ) 

রাজা । (সুনীতির হস্তধারণ পূর্বক তংপার্থে 
উপবেশন ) এন গ্রিয়ে, অনেক দিনের পরে আজ 
তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করে, হৃদয়ের জ্বাল! নিবা- 
রণ করি। ( নীতির মস্তক বক্ষে ধারণ) 
মুপ। (গীত) 
( যদি) বিষাদে বিধি-সাধ পূরা'লে) 
হেন মাধে বাদ সেধনা আর, 
পুনঃ হারানিধি, মিলাইলে যদ্দি, 
এ মিলনে বাধা--দ্রিয়োনা আবার । 
দৌহে দোহাকার, হাদয়ের হার, 
রেখ ছে বিধাতাঃ রেখ অনিবার, 
ছিড়'ন। ছিড়'না, দিয়োনা বেদনা, 
যাতনায় যেন, দহেনা আবার। 

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক _রাজবাটীর অস্তঃপুর্থ প্রাঙ্গণ 
বিমলা ও চপলার প্রবেশ । 

বিম। হ্যালা গুনেছিন্, মহারাজ নাকি বড় 
রাশীকে দে দেখতে বনে গেছেন। 
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চপ। হা, তুই-ও যেমন পাগল; ঝড় রাণীর 
জন্যে রাজার প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে, 

তা তাকে দেখতে যাবেন | তা নয় লো তা নয়, 
তিনি মুগয়া ক'রুতে গেছেন | ও--মা) যাবার নময় 

যে ছোটরাণীর হুকুম নিয়ে গেলেন, তা জানিল নি? 

বিম। ওলো। না লো না, তুই ঠিক খবর 
জানিস্নে ; মৃগয়ার ছল ক'রে তিনি বড় রাণীকে 

দেখতে গেছেন । 

_. চপ। (সবিল্ময়ে) বলিম্ কি-সত্যি নাকি, 
মাইরি- আমার মাঁথ। খাস্ £ 

বিম। হা ভাই, আমি ঠিক খবর পেয়েছি; 
দেখিস যেন আর কেউ না শুন্তে পায়; জানিস্ত 

ভাই আমাদের শত্ত,র পায় পায়। 

চপ। আমি কি পাগল, যে এই কথ নিয়ে 

গোল ক'র্ব ! কিন্তু ভাই, কথাটা যদি সত্যি হয়, 

তবে বড় সুখের খবর ব'লৃতে হবে । আহা! বড় 

রানী তাকে দেখলে আকাশের চাদ হাতে পাবেন। 

বনবামে এত যে কষ্ট, তার মধ্যেও তাঁর সুখের 
সীম। থাকবে না। হ্যালা। হঠাৎ রাজার মন এমন 
হল কেন: 
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বিম। জানিম্ত ভাই, বড় রাণীকে বনে 
পাঠিয়ে অবধি রাজ বড় কাতর হয়েছিলেন, নভায়-ও 
যেতেন না-কাজ কন্মও দেখতেন নাঃ অন্ুখের 
ছল করে নিজ্জনে থা'কৃতেন--কার-ও নঙ্গে দেখা-ও 
করতেন নাঃ রাজ্যের নকল কাজ মন্ত্রিমশায় 
করতেন, মাঝে মাঝে তিনি-ই মহারাজের লঙ্গে 
দেখা ক'রে তাকে সাস্বনা ক'র্তেন। 

চপ। ছোট রাণী এ সকল কথা জা'ন্তেন না? 
বিম। জা'ন্তেন কিনা, তা ভাই তিনি-ই ব'ল্্তে 

পারেন, কিন্তু মুখে ত কেবল মহারাজের অসুখের 
কথাই ব'ল্তেন। | 

চপ। তা ভাই ন! জা ন্লেও পারেন। মহারাজ 
কিনা খুব চাপা, হয়ত ছোটরাণীর নক্গে দেখা হ'লে 
মনের ভাব গোপন ক'রে তার নঙ্গে কথা ক'ইতেন, 
ছোটরাণী তত বুঝতে পা'রুতেন না । 

বিম। তা হবে, ভাল কথা, ত| বনে যাওয়া 
ঘটনা হ'ল কি ক'রে? 

চপ। রাজা বড় রাণীর জন্য ভারি কাতর 
হ'য়েছিলেন। তাতে-ই মন্ত্রিমশায় পরামর্শ দিয়ে তাঁকে 
নিয়ে থেছেন, বড়রাণীর সঙ্গে নাক্ষাৎ হ'লে পুজনার-ই 
মন অনেক ভাল হবে। | 
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বিম। তা বেশ_-ভাল কাজই ক'রেছেন, কিন 
ভাই ছোটরাণী এ কল কথা জা'ন্লে আর রক্ষা 
থাকবে না। 

সুরুচি। (নেপথ্যে) বলি-__-কি কথা ছোটরা 
জানলে আর রক্ষা থাকবে না 

[হরুচির প্রবেশ ও বিমল! ও চপনার অন্কুচিত 
ভাবে অবস্থান। 

সুরুচি। কার কথা হচ্ছে বিমল? চুপ ক'রে 
রইলে যে£ আমি নকল কথাই শুনেছি ; মহা- 
নাজের ছলনার একটি বর্ণ€ শুনতে বাকি নাই, 
তা তোমরা এত মঙ্কুচিত হচ্ছ কেন? তোমাদের 
“দাষ কি? বড় রাণীর জন্যে যদি তার প্রাণ এত-ই 
কাতর? তবে তাকে বনে না পাঁঠানই উচিত ছিল 
আামিতার সুখের কন্টক--আমার-ই অন্তর হওয়া 
ভাল। আমার*ত কেউ নাই, যে আমার জন্যে 
আাঁণে ব্যথ] পাবে। (সরোদনে) এত লাঞ্ছন। 
--এত্ত ছলন| ! আমার জীবনে শত ধিক-আমার 
রাজভোগেও শতধিকৃ, যাও চপলা, তুমি উত্তম- 
কুমারকে নিয়ে এন, মহারাজের সুখের কন্টক, 
রাজপুরী €থকে এখন-ই অন্তর হবে। 

চপ। ছোট মা, আগাদের শোনা কখা-- 
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আরুচি | ভোমাদ্দের শোনা কথা সত্যি, কিন্ত 

& কথাই ঠিক । আমি কি এমন-ই হাবা, যে কিছুই 

বুঝতে পারিনে 9 

চপ। আমি ৰলি কি, মহারাজ-ত দুই এক 

দিনের মধ্যেই ফির্বেন, তা তাকে একবার 

জিজান।-- | 

নুরুচি | বলি কি চপল।? আমি আবার 

এই কথ! তাকে জিজ্ঞীনা ক'র্তে যাব? ছলন1-- 

চাঁতুরী-_মিথ্যা কথা বার অলঙ্কার, তাকে আবার 

জিজ্ঞাস। ? শতধিক্ তাঁর রাজধর্থমে! ওহঃ! কি 

ভয়ানক ছলনা ; আমি সত্য সত্যই বুদ্ধি হীনা, 
তা-ই ভার চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ ক'র্তে পা'র্লেম্ 
না। ছিছি, স্বণায় আমার অন্তর্দাহ হচ্ছে--আর 

এক মুহুর্তের জন্যে-ও প্রাঁণধারণ ক'রূতে ইচ্ছ। হয় 

না। তোমরা আমাকে খানিক বিষ এনে দেও, 

আমি দকল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হই। 

চপ। ছি ছোট মা, ও কথা কি ব+লৃতে আছে? 

নুরু। ওহঃ! এত ছলন! ! মুখে মধুং হৃদয় বিষে 
ভরা; আমি কিছুই বুঝতে পা'রুলেম নাঃ ম্পয়ার 
কথায় সহজেই বিশ্বা ক'র্লেম। (নীরবে রোদন? 

৩ 
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চপ | ছোট মা, যা হবার হয়ে গ্রেছে, এখন : 
আর সে জন্যে কষ্ট ক'রে-ত কোন ফল নেই, বরং 
পরে যাতে ভাল হয়, তার-ই একটা উপায় করুন । 

বিম। হ্যা মা তাই চন্দন এখন আর মিছে 
মনকে কষ্ট দিলে কফি হবে? 

| | সুরূচিকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান । 

ষষ্ঠ গর্ভাস্ক।-_বন, সুনীতির কুটীরের সম্মুখ । 

রাজা ও তৎ্পশ্চাৎ বস্ত্রালে চক্ষু মার্জনা কারতে 
.. করিতে সুনীতির প্রবেশ। 

বাজা। (ছুনীতির হস্তধারণ করিয়া) 

ক্ষম গ্রাণেশ্বরি- সম্বর রোদন এবে-- 

জান না কি তুমি, কত যে ব্যাকুল প্রাণ 

হেরে অশ্রুবারি তব? 

শুনী। কি করিব আমি--প্রাণ যে কেমন করে 
দিতে হে বিদ্যায় তোমা ধনে; 

যাবে তুমি নাথ- প্রাণ মোর যাবে সাথে সাথে। 

প্রাণ শুন দ্বেহ লয়ে, এই বনবাসে 
কেমনে কাটাব চিরগিন। 

রাজ!। লিংহীজন শূন্য এবে- প্রজাগণ বড়ই ব্যাকুল; 
রঃ করি ব'লপ্রাণেশ্বরি,। 

ন-ত সকলি তুমি--রাজ-পদ্দ রত যেরিষম $ 
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ত না হ'লে, কত হুথে ফাটিতযেকাল 

এই পুণ্যাত্রমে--তব সহবাসে । | 
গনী । কি করিবে তুমি নাথ, নাহি দোষ তব 

নিদয় বিধাতা! মোরে, তাই আমি পাই এ ঘাঁতন!। 
একান্তই যদ্দি) যাইতে বামনা মনে-_. 

যাও নাথ--ন! করি বারণ, 
কিন্ত--একান্ত মিনতি ও পছ্দে, 

মনে রে'খ-ভুলোনা দাসীরে। | 

(রাজার পদ ধারণ পূর্বক রোদন) 

রাজা ৷ (হত্তধারণ পূর্বক হুনীতিকে উত্তোলন ) 
উঠ প্রাণাধিকে, জ্বর রোদন এবে-_ 
দিওন। বেদনা আর ব্যথিত মরমে। 

ভুলিবার নহ তুমি, জানন! কি পরিয়ে ? 
ধৈর্ধ্য ধর এবে-দেখা হবে পুনরাষ; 

আসি পুনঃ মৃগর্ার ছলে; হেরিব ও মুখ চদে-- 
দেহলো! বিদায় আঙ্জি তবে । .. 

শনী | কি বলিব আর-__---. 

বক্তা । (ম্নীতির হস্তধারণ ) 
আনি ভবে প্রিয়ে। দেখা হবে ত্বরা--পুনরায়। 

[ রাজার প্রন্থান ও হুনীতির একটৃষ্টে নিরীক্ষণ। 

শরনী। (সয়ো্নে ) গেলে নাধ-_-গেলে নাথ- 
_. ভ্যজিয়ে ফাসীরে বনবাসে। 

| [ সুমি পত্ধীর প্রবেশ।, 
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মুপ। প্রিয়সখি, আর রোদন ক'রনা । “হা 
রাজ-ত ব'লে গ্েছেন। শীন্র আবার তোমাকে 
দেখতে আন্বেন | 
হুনী। (সরোদনে ) পতির বিরহ জাল!, কত যে বিষম, 

প্রকাশিতে নারি সধি-- 
অবল| সরল প্রাণে, কত সবে সই? 
মুপ। ধৈর্য ধর সখি, এক মনে ভগবানকে 

ডাক, তা হলেই নকল দুঃখ নিবারণ হবে; চল 
এখন ঘরে যাই। 

| হুণীতির হস্ত ধারণ পূর্বক প্রস্থান। 

কাচ যেত 

দ্বিতীয় অঙ্ক 
গুথম গর্ভা্ক ।--বন প্রান্ত । 

(ক্থ ও মুনি বালকগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ ।) 
. শ্বীত। 

আ'ররে মবায়, আয় পায় পায়, মিলে সবে ধেলা করিরে; 
কভু উঠি ডালে, লতা ধরে ঝুলে, কখন ধোলাতে ছুলি বে। 
কখন গাইব, তান মিলাইব, অমিয়! গাপিয় শ্বরে রে; 
কখন নাচিব, আনন্দে ভাসিব, করতালি দ্দিব তালে রে। 

কভু নানা ফুলে, থরে থরে তুলে, লতা হুতে মালা গাঁধি র; 
গলে পরি মালা, জাতী যৃধি বেলা, যেখানে যা সাজে ছিবরে। 



১ গৃর্ভাঙ্ক।] ধব-চরিত্র 1 ২১ 

১ম বালক । এস ভাই, আগে খানিক খেলি, 
তার পরে ঘরে যাঁব। | | 

২য় বালক । হ্যা ভাইঃ আমিও তা- ই ঝ্ল্ব 

ভাব্ছিলেম | 

ধ্রব। হ্যা দাদা, খেলতে গেলে যে দেরি 

হবে, মা আমাকে অনেকক্ষণ ন। দেখলে যে. 
কাদুবেন। | 

২য় বালক। তবে তুমি যাও ভাই, তোমার 

খেলে কাজ নেই, আমরা খানিক না খেলে 

যাব না। 8 সি? | 

ধ্রব। আমিকি এক! যেতে পারি--যে যাব; 
মা যে আমাকে নিলি ১, যেতে বারণ | 

করেছেন । 

. ৯মবালক। তবে ভাই ছু এ গাছের তলায় 
একটু বন, আমরা একটীবার খেলেই তোমাকে 
রেখে আম্ব। 

ওয় বালক । ন। ভাই তা হবে. না; আন 

একটীবার-ও. খেল্তে পাইনি; এখন খানিক না খেলে 
'আর ঘরে যাব না| 

১ম বালক | না ভাই ধ্বকে, রেখে নে 

খেল্ব। তু] না হ'লে মা আবার ব'কৃবেন | | 



৩... ফ্রব-রিত্র | [৯ সুদ্ক। 

৩য় বালক। যা প্র, তুমি ভাই একটু ঝ'স্বে না, 
এই আমরা পাঁচচীবার দোল খেয়েই যাঁব। 

্রব। কৈদ্োল খাও তবে, আমি এখানে 
দাড়িয়ে দেখ্ব। 

১ম বালক। এই দ্যাখ | (দোলায় আরোহণ) 
২য় বালক। দাড়াও ভাই, আমি উঠি। 

| (দোলায় আনো হণ) 

ফ্রেব ব্যতীত অপর বালকগণের গীত) 

ভাল ক'রে দোল্রে দোলা, 

ছল্তে বড় ভাল বামি। 

ছুটোছুটি সকল খেলা, সবার চেয়ে তাল দলা, 
দোলার তরে মন গাখলা, তাইতে মোর! হেখায় আদি। 

ক্রব। ও দাদা, আমি একবার দুল্বো-- ও 
দাদা আমায় একবার উঠিয়ে মেও। 

১ম বালক । তুমি ষে ভাই ছেলে মানুষ, প'ড়ে 
গেলে হাত পা ভাঙ্গবেযে। 
 ২য়বালক। তা উঠুক না কেন, আমর! ছুজনে 
ধরে থা'কৃব অথন। | মি 

ক্ষব | না দাদা, আমি পড়ব না_আমাকে 
উঠিয়ে দেও। 
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(সম বালকের অবরোহণ ও সকলের সাহা্যে প্রবকে 

দোলায় উঠাইয়া স্বয়ং আরোহণ ) 

 শবীত। 

ভাল ক'রে দোল্রে দোল!) 

ছুল্তে বড় ভাল বামি। 

ছুটোছুটি সকল খেলা, সবার চেয়ে ভাল দোলা, 
দোলার তরে মন্ পাগলা) তাইতে খোর হেথায় আসি। 

সা সকালে বিকেল বেলা) সবাই মিলে চ'ড়ব দোলা, 

দোলার তরে মন পাগলা, তাইতে মোরা হেথায় আি। 

১ম বালক । ফ্রেবের গ্রাতি) কেমন_-হ' য়েছে' তত? 

তবে চল এখন যাই । | 

ধ্রব। তবে আগাকে নামিয়ে দেও। 
(উভয় বাপকের এুবকে লইয়া অবতরণ) 

২য় বালক। চল ভাই আমি-ঞ যাব। অনেকক্ষণ 
খেলতে এসেছি, বাবা হয়ত কত ব'কৃবেন। 
(১ম বালকের প্রতি) গ্ষবর কিন্তু ভাই বেশ, ওর 

বাপ নেই-কেবল এক মা তা ভাঙ, মাকে এ 
আম ভয় করুতেম? 

ক্রব। হ্যা দাদা, আমার বাবা কোথায় 2. 
২য় বালক। তোমার আবার বাপ্' কোথা। 

কেবল মা. | 
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ক্র | বাঃতুমিশত খুব জান। মা আর-ও কত 
কাদেন, মামীমা ব'লেছেন--বাধার জন্যে কাদেন। 
৯মবালক। অত্যি নাকি 9 তবে তোমার 

বাপ্কেভাই £ | 

ক্ষব। তা-কি আমি জানি, আচ্ছা আজ 
ঘরে গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রৰ অখন। | 
_২য়বালক। এখন তবে চল ভাই, আর খিলম্ব 

করা হবে না| .. [| নকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক -_বন, হুনীতির কু্টারের দন্যুখ। 
করতলে পোল সংলপপুর্বক সুনীতি উপাব্টা । 

ঈনী। (্বগতঃ) যাবার সময় সহারাঙ্গ ব'লে 
গেলেন? ম্বগয়াচ্ছলে এসে মাঝে মাঝে আমাকে দেখা 
দেবেন। আজ্কাল্. ক" রে ছ ছ বছর হ'তে গেল, 
তাকে আর দেখতে পেলেম না । হয়ত তিনি এ 
হতভাগিনীকে একেবারে বিস্বৃত হ'য়েছেন। তবে 
কি আর এ জীবনে. প্রাণেশ্বরকে দেখতে পাঁবনা ? 
(দীর্ঘনিশ্বান) মহারাজ আমার ঘহিত পাক্ষাৎ ক'রে- 
ছিলেন, সুরুচি বুঝি' তা জা'ন্তে পেরেছে) তবে 
কি, দেইই-ভাকে আর আস্তে দিচ্ছেনা। ওহঃ 
নুরুচি। তোর এাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন? চির; 
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দিনের তরে বনে বিসর্ন দিয়ে-ও তোর হিংসার 

চরিতার্থ হ'ল না? কখন পতির মুখ দেখে তাঁপিত 
প্রাণ শীতল ক'র্ব, তা-ও তোর প্রাণে অনহ্য হ'ল ? 
হা পরমেশ্বর ! কি পাপ করেছি যে তার প্রতিফলে, 
নারী জম্মের সাঁর রত্ব তে একেবারে বঞ্চিত ক'র্লে | 

(নীরবে রোদন) ভেবেছিলেম, আত্মহত্যা ক'রে 
প্রাণের ম্বাল! নিবারণ ক'রব, কিন্তু ধ্রবের মুখ দেখে 
অবধি প্রাণে মমতা! জন্মেছে | আহা, বাছা আগার 

পাঁচ বছরের ছেলে হ'ল, যদি হতভাগিনীর গর্ডে 
জন্ম গ্রহণ না ক'রত, তা হ'লে কত সুখে সচ্ছন্দে 

থাক্তে পা'রুত। বনবামের অনসহ ক্রেশ, শিগুর 
কোমল প্রাণে মইতে দেখে, মায়ের প্রাণে যে কি 

যাতনা হয়, তা সেই অন্তর্যামী ভগবানই জানেন | 

| [ধ্বের প্রবেশ । 

্রব। (নুনীতির কণ্ঠবেষ্টন করিয়া) হ্যা মা। তুই 
কাদছিস্ কেন মা? 

সুনী | (ক্ষুমার্জনা করিয়! ঞ্রবের পচা 
কৈ বাবা কা'দব কেন বাব ? | 

ধ্রব। আমি দাদাদের দঙ্গে খেলতে গিছলেম 
ব'লে কাদ্ছিল ? তা মা আগি-ত আর দেরি করিনি 

_ তুই কাদিষ্ ব'লে আমি শীগ্গির এসেছি। 
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মশী। ন! বাবা, তুমি খেলা ক'রে এমনিই 
শীগ্গির এসো) আমি কাদ্ব না। 

ফ্ব | মা-গো। দাঁদাদের বাবাও আছে, মাও 

আছে, হ্যা মা আমার বাবা কোথায় ? 
স্থনী। (নীরবে রোদন) 
ধ্রুব আবার কাদ্্ছিম্ কেন মা? বাবার কথা 

জিজ্ঞানা ক'রূলেম্ ব'লে কাদছিস? তা আর 
জিজ্ঞানা ক'রব না । তুই কাদিনূনি মা, তোর কান 
দেখলে যে আমার কায! পায়। 

স্টনী। না বাবা, আর কী'দূব ন| | এই দেশের 
রাজা যিনি, তিনি-ই তোমার পিতা | ( অশ্রুবর্ষণ) 

ধ্ব। কৈ; বাবা-ত একটীবারও আমাদের 
দেখতে আসেন না। | 

সুনী | তীর যে অনেক কাঁজ ক'র্তে হয় বাবা, 
দেই জন্যে তিনি আম্তে পারেন না। 

ধরব । বাবাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে মা। 
ঈনী। (ক্রবের মুখচুম্বন করিয়া ) তুমি বখন 

বড় হবে। তখন তাকে দেখতে পাবে | (দীর্ঘনিশ্বীন) 

ধরব | বাই মা আমি দাদাদের কাছে বাবার 
কথা লে আপি ভুমি যেন আবার কেঁদ না, 
বল্ মা কাদ্বিনি ? 
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সুনী। না বাবা, কী"দ্ব না| 
[ ঞ্ুবের প্রদ্থান। 

সুনী। আহা, বাছা আমার পাঁচ বছরের হল? 

কিন্ত পিতার আদর কাকে বলে, একটী দিনের 

তরে-ও জা'ন্তে পা'রুলে না। | 

(করতলে ক্পোণ বিন্যাসপুর্বক অবস্থিতি ও কিয়ৎক্ষণ পরে 

ধ্রবের পুনঃ পবেশ 1) 

ক্রব। হ্যা মা, রাজ] যদি আমার বাপ হবেন, 

তবে আমার নাজ. পোষাক নাই.কেন মা £ দাদার! 

ঝ'ল্লে; রাজার ছেলের কত নাজ, পোষাক থাকে | 

 সুনী। হ্যা বাছা, তোমার দাদারা দত) 

কথাই কলেছেন; যাঁর পিতা রাজা--মাতা। রাণী; 

তার অনেক সাজ পোষাক থাকে । 

ধ্রব। হ্যা মা, তুমি কি রানী নও? 

সুনী। না বাবা, আমি যে তোমার ছুঃখিনী 

জননী--নাজ. পোষাক কোথা পাব বাবা ? 

কব দাঁদারা কেমন কাপড় পরে, আমার 

বড় লজ্জা করে মা। 

. আ্ুনী। (দরীর্ঘনিশ্বান ) এই নেও বাবা কাগড়। 

(স্বীয় বনাঞ্চল ছিন্ন করিয়। ক্ষবকে প্রদান) 
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ক্রব। (বন্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়৷ ) 
নীত। 

আমায় ম] দিয়েছে ভাল বেসে, কেমন বসন) 

আমি প'র্ব আর দেখাবরে সবারে এখন। 

(মায়ের) যেমন আছে, তেমনি দেছে, 
তাতে আমার সাধ মিটেছে। 

(আমি) বনে ধাকি; বন ভূষণ পরিনি কখন। 

[ গ্ষবের প্রস্থান । 

সুনী | হা বিধাতঃ! অভাখিনীর আৃষ্টে বে 
কত যাতন! লিখেছঃ তার নীম নাই। বাছা আমার 
রাজার ছেলেঃ আজ একখানি সামান্য কাপড়ের 
জনে] লালায়িত ! ওহঃ-- 

| হুনীতির প্রন্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক |--বন। 
( মুনি বালকগণের প্রবেশ) 

১ম বালক। গ্রব এখন-ও আস্ছেনা কেন ভাই? 
য় বালক । হয়-ত তার মা আন্তে দিচ্ছে না, 

( নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়। ) এ যে পরব আা'স্ছে। 
[ গ্ুবের প্রবেশ । 

ক্রব। (বস্ত্র দেখাইয়া) এই দে'খ দাদা, আমি 
কেমুন কাপড় পেয়েছি। 
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২য়বালক। (উচ্চহাস্যে )- এই বুঝি তৌমাঁর 
কাপড়! | 

ফ্রব| কেন দাঁদা/ মায়ের কাছে কাপড় 

চ1ইলেম; তা মা আচল থেকে জমায় খানিক রিলে; 

বেশ-ত, মাও পর্বে, আমি-ও পর্ব । 

১ম বালক । এই কাপড় কি পরে ঞ্ষৰ £ 

রব । কি ক'র্ব দাদা, মায়ের-ত আর কাপড় 

নেই, যে আমাকে দেবে । 

২য় বালক । (১ম বালকের প্রতি) চল ভাই আঁজ্ 

খেলা না ক'রে, গ্ষবকে রাজার কাছে নিয়ে যাই, 
তা হ'লে রাজা ওকে অনেক ধাজ. পোষাঁক দেবে | 

ধ্ব। হ্যা দাদা তাই চল, আমার-ও বাবাকে 

দেখ্তে বড় ইচ্ছে .করে। 
১ম বালক । তা ভাই রাজবাড়ী-ত আমরা 

জানিনে, কি ক'রে যাব £. | ৮. পট 

২য় বালক । কেন? আমি যেজানি; সে-ই 

যে বাবার সঙ্গে একবার গিছলেম--জানিস্ঝে? 

রাজ1 কত ভাঁল ভাল খাবার দিলেন; আমরা নিয়ে 

এলেম । | ক. ক 

১ম বালক। তবে চল ভাই, তা*মাকে 

একবার ব'লে আসি, আর ক্রবর যাকে-ও বলে 
্ 
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আদি? তা নইলে আবার ভাববে, আর বাড়ীতে 

ফিরে এলে কত ব'কৃবে। | 

২য় বালক | না--তা হ'বে কেন 2 বঝল্লে কি 

যেতে দেবে? এম্নি-ই চল--রাজার বাড়ী এই-ত, 
আমর! আবার এখন-ই ফিরে আস'ব। 

ফ্রব । মা-ত কাদবে না আবার £ 
২য় বালক) কেন কীদ্বেঃ ভাব্ধে আমরা 

কোথা-ও খেলা কর্ছি। 

ক্রব। তবে চল দাদা। মাকে আর বলে কাজ, 

নেই | | | 

৯ম বালক । সে-ই ভাল, তবে চল এখন । 

»য় বালক । ( প্রবের প্রতি) রাজা তোকে 

দেখলে অনেক দাজ. পোষাক দেবে--আমাদের-ও 
কত ফি দেবেসখন, তা দেখে আর কেউ কিছু 

বল্বে না। | | 

।.. শ্রুব। বাবা আমাকে কোলে নেবে--লা দাদা ?. 

১ম বালক। তা নেব বই কি,.কত আদর 

করবে 

হয় বালক | চল্ তবে আর বিলম্বে কাজ নাই 

আৰার শাগ্গির ফিরে আস্তে হবে ত। 
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. শীত। 

চল্রে ত্বরা, াৰ মোরা, রাজ দ্রশনে 

চল্ চল চল, বিলম্বে কি ফল, কত যে বানা মনে। 

ওরে আয়রে ভোরা, কে কে যাবি সেথা, 

(ওরে) আমাদের আমাদের, আমাদের সনে । 

ভ্যজে বনবাসে। যাব রাজ-বাসে, 
ফিরি আবার, কতই উল্লাসে; 
পাব কত ধন, বসন ভূষণ, 

আনন্দে আনিব বনে। | 

| | সকলের প্রস্থান । 
আট 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।-_রাজবাগি কক্ষ। 
রাভ। ও মন্ত্রী । 

 ম্্ী। (করযোড়ে) মহারাজ, যদি আদেশ 
করেন, রাজ্য নংক্রীন্ত দুই একটী কথা রাজ দমীপে 
নিবেদন ক'রে হৃদয়ের ভার লাঘব করি । 

রাজা | মন্ত্িনঃ হুগিত জান তোমাদের রাজা 
নাই; এই যে অস্থিমাংসময় দেহ দেখ্তে পাচ্ছ, 
এ ছোমাদের রাঁজার নিজাঁব প্রতিমুন্তি | জ্ঞান- 
বদ্ধি-বিবেকশুন্য রাজার হস্তে রাজদণ্ত' শোভা 
পায় না ;.ঘেই জন্যই আমি তোমার হস্তে গ্রজা- 

এ 
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পালনের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করেছি। তবে আবার 
রাজের নংবাদ লয়ে আমার কাছে এনেছ 
কেন ? 

মন্ত্রী। মহারাজ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা কি পর্বতের 
ভার বহন করতে পারে ঃ দাগের প্রতি এই 
গুরতর আদেশ-- 

রাজ । তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি-ক্ষমতার পরিচয় 
আমার অবিদ্দিত নাই। 

মন্ত্রী। কেরযোড়ে) মহারাজ, দাসের অপরাধ 
ক্ষমা করবেন; আপনার কৃপায় রাজনীতি 
নন্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়েছে, তার-ই বলে আর 

, আপনার-ই প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বনে রাজ্য 
নংক্তান্ত সাধারণ কার্ধয পরিচালিত হ'চ্ছে, কিন্তু 

মহারাজ, গ্রজাগণ বুদিন পর্যন্ত মহারাজের দন 
না পেয়ে বড়ই অধীর হয়েছে। 

রাজী । আমার অসুস্থতার সংবাদ কি 
গুজাগণকে জ্ঞাপন করা হয়নি ? 

গন্ত্রী। মহারাজের আদেশের একী বর্ণ 
কার-ও অবিদিত নাই, কিন্তু অভূতপূর্ব স্ুশীননের 
গুণে প্রজার! মহারাজের প্রতি এতদূর অনুর 
হয়েছে, যে মহারাজের অদর্শন তাঁদের পক্ষে বড়ই 
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ক্টকর বোধ হ'চ্ছে। মহারাজ ! প্রতিদিন সুর্ধেযাদয় 

হ'তে অন্তকাল পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ গ্রজা রাজনর্শন 
প্রত্যাশায় উপস্থিত হয়, কিন্তু বিফল মনোরথ 

হওয়াতে নিতান্ত কাতর হ'য়ে আপনার মঙ্গলের 
জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থন| ক'র্তে ক'র্তে 
গৃহে ফিরে যায়| গুজাগণ আপনার অনুষ্থ নংবাদে 

এতদুর ব্যাকুল হয়েছে যে গ্রাতি গৃছে মহারাজের 

জন্য মঙ্গল খ্বস্তয়ন হচ্ছে; দেবারাধনার স্থানে 

দর্ধত্রই অনংখ্য লোকে মহারাজের স্বাস্থ্য কানায় 

বলি প্রদান ক'ছ্ছে, রাজ্য মধ্যে স্ব নিরানন্দের 

চিন বিদ্যমান । 

রাজা । মন্ত্রিন ! প্রজাগণ কি নীতি 

মির্ধামনের মংবাদ অবগত নয়? আমার বোধ হয় 

জানে না; জান্লে--তারা নিশ্চয়ই উত্তানপাদের 

প্রাত সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রত্যাহার ক'র্ত। যাও 

মন্ত্র, প্রজাদের পরিক্ষার ক'রে বুঝিয়ে দেওঃ যে 
রাজ। উদ্ভানপা্ ক্ষত্রিয় কুলের কলহ্ব তারা এত 

দিন আগাকে ভ্রান্তির চক্ষে দর্শন করেছে, আমি 

তাদের রি শ্রদ্ধ! লাভের ৭ অযোগ্য । 
রী রর . শ্তিহারীর প্র | 

টি আরা যার, 
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রাজা । প্রতিহারি। এ সময়ে কিজন্য এখানে 

এপেছ ?. | 

প্রতি। মহারাজ! কয়েকটি বনবালী বালক 
ছারে দণ্ডায়মান । 

রাজা। তাঁদের প্রার্থনা কি. ? 

প্রতি। রাজদর্শন | 

রাজা। বনবানী বালকের রাজ দর্শন বান ! 
ভাল, তাদের শীভ্্ আনয়ন কর। 

গ্রতি | যে আজা মহারাজ । 
[প্রতিহারীর প্রস্থান্। 

রাজা । ( নেপখ্যাভিমুখে ছুটি করিয়া স্বগতঃ ) 
এই যে বালকেরা আন্ছে। কনিষ্ঠ বালকটীকে দেখে 
আমার.হৃদয় অকন্মাৎ উল্লাধিত হ'চ্ছে কেন? আহা 

এমন জুন্দর লুূলক্ষণাক্রান্ত বালক-তত কখনও দেখিনি । 
(গান করিতে করিতে গ্রুথ মহ বালকগণের প্রবেশ। ) 

গীত| | 

জয় জয় জয় জয় নরেশ, জয় দ্ীনজন পালন, 
গুণ নিধান, সাধু হজন, ন্ধী জন গণ রঞ্জন। 
হুজন গালন, ছূর্জন দলন, হশীল হুমতি ধন্রপরা রণ, 
বিক্রেম কেশরী, বহু বলথারী, রিপৃকুল ভয় ভঞ্জন। 

এ কঠেবানী আনবিধাস্থিব, অচল! কমলা সম্পদদায়িনী। 
শের হৃযূম। নাহি জানে সীমা, নর-কুল শিরভূষণ। 
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রাঁজা। (প্রবের প্রতি) 
কে তুমিছে--কহ বস--কোথায় বসতি ? 

কোন্ কুল ক'রেছ উজ্জ্বল ? জনক জননী কেবা? 

কি কারণে ছেখা! আগমন ? 

গ্রব। গ্রৰ মোর নাম, _ছুনীতি জনমী মম 

ধাকি মোর! বনবাপে, মুনির আগ্রমে। 

গুনেছি জননী স্থানে-রাজ্যেশ্বর জনক আমার £ 

তা-ই বড় মাধ ভরে, এনেছি ছেধায় আছি; 

হেরিবারে পিতার চরণ। 

রাজা । আহা! শিশুর কোমল প্রাণে 

কতই যাতন! হে বনবাসে) 
--শত ধিক মোরে। 

পিত। হ'য়ে পুত্রের মরম তুলে, | 

আঁছি মত্ত রাজভোগে সদা।  হেস্ত প্রদারিভ করিয়া), 
এস বংস-্প্রাণের নন্দন মোর, 

জয়ের ধন, ভ্তয়ে ধারণ করি 

জুড়াব যাতনা যত। 
(ধ্রুব অগ্রসর হইপে রা! ক্রোড়ে লইতে উদ্যত) 

ুরুচি। (নেপথ্যে) ছি-ছি-ছি-ছি, কি কর--কি করনাজা! 

( উত্বমকুমারকে লইরা হুরুচিয় প্রবেশ, 
ও র়াঁজার অবনত বদনে অবান্ছত্ধি। 

হুরুচি | হুমীতি পাপিনী--ফ্রব তার পাপ গর্ভজাত, ». 

তাহে চাহ লইবারে কোলে? ্ 
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উত্তমকুমার মোর রয়েছে ষন্দুখে। 
নাহি চাহ তার পানে? 
পড়েনা কি মনে, প্রতিজ্ঞা তোমার ? 
রা সিংহাসন, _রাঞ্ার প্রসা্থ লাভে 
উত্তমকুমার বিনা, অন্য নাহি অধিকারী | . 
ধিক মহারার, ক্ষত্র তুমি_-জান ভাল প্রতিজ্ঞা গালন। 

( প্রবের প্রতি ) দ্বি-ছি-ছি-ছি একি রীতি ভোর 
বামন হইয়া সাধ চীদ ধরিধারে? 
দবাপী পুত্র তুই, নাহ পৃণাবল তোর; 
কঠোর তপস্যা বলে, লভিস্ যদ্যপি শ্ছান উদরে আমার, 
পুরিবে বামনা তবে ;নতুব! অরগ্যবাস জন্ম জধ্যান্তরে। 

ঘ! রে ফিরে ষথায় জননী তোর-- 

ফ্রব। (জুরে) কাজ কি আমার মিংহামনে ) 

একবার পিতার চরণ) হে? রব ব; লেঃ 

এসেছি মা-বড় সাধ ভরে; 
এখন মনের সে সাধ, খিটল গো মা, 

যাব পুনঃ সেই বনবাসে ; 
পিতা গোড-মা গো, দেহ 2 বিদায়। |: 
বাধকগণ - (ফ্রেতের হত্তধারগ হিরা ক 

গত ূ  ও | 

আর কাজ নাই, থাকিয়ে হেখায়। 
চল সবে যাই, ফিরিয়ে বনে ।. : : 
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জনর যখন কঠিন এমন,-কার কাছে তবে করিবি রোদন, 

মলেরি রেদনা, আয় ঘুচিবে না. লয়ে ছুঃধ ভারে চলরে বনে। 

[গান করিতে করিতে প্রবকে লইয়। বালকগণের প্রস্থান । 

শ্বরু। (রাজার প্রতি) 

কি দোষে হয়েছে ফালী দোষী ওচরণে) 

'কি কারণে করিছ ছলম! পুনঃ? 

ধিক নারী জন্মে মোর--- 

পতি যার বাম, কি কাজ জীবনে তার? 
খাইয়ে গরল, কিন্বা! পশিয়ে অনলে 
ত্যজিব এপাপ প্রাণ। 
থাক তৃমি হুখে, লয়ে সুনীতি ললনা, 
পুত্র গ্রবমণি । 

€ উত্তমকুমারের হস্তধারণ পৃ): | 

আয় বাছা, ছুথিনীর ধন,.-ফাজ লাই রাজভোগে; 

পিতা তোর বড়ই গাষাঁণ। | 
চল যাই মোরা, যথা প্রাণ চায়--ত্যজিয়ে এ পাপ-পুরী। 

€ উত্তমকুমারকে লইয়। হুকচির প্রস্থান। 

মন্ত্রী | (করযোড়ে ) মহারাজ! রদ্ধ দাষের 

অপরাধ মার্জন| ক'রবেন। কনিষ্ঠ রাজ্জী যেরূপ 

'অধীরা হ'য়েছেম, তাকে লা্বনা না করলে পাছে 

কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত করেন, এই আঁশঙ্কীয় হৃদয় 

বড় ব্যাকুল হচ্ছে। রর 
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রাজ! । মজিন্, রাজ কার্য সম্পাদনে তুমি-ই 
আমার বল বুদ্ধি ভরসা; তোমার অশেষ গুণের 

কথা আমি জীবন থাকতে বিস্বৃত হ'তে পা'রব না; 
কিন্তু মন্ত্রি, আ'জ আমাকে কোন অনুরোধ ক'রনা । 
কালনাপিনীর বিষে আমার হৃদয় জর্জরিত হ'য়েছে, 
আর এ নিদারুণ যন্ত্রণা আমি সহ্য ক'র্তে পারিনে। 

পাপিয়শীর কুহুকে পড়ে আমার মস্তিক্ষ বিপর্ধ্যস্ত 
হয়েছে, পাপের ভারে প্রাণ অবসন্নপ্রায়; আর না 
মন্ি-আর আমি এ পাপিষ্ঠার মুখ দেখতে চাহিনা, 
ওহঃ ! মন্ত্র, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই) যত 
দিন না দেছের অবসান হয়, ততদিন ভুষানলে 
হৃদয় দগ্ধ হবে। ওহঃ-- 

(রাজা ও তৎপশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রশ্থান। 

তৃতীয় অস্ক। 
প্রথম গর্ভাঙ্ক।_বন, ছুনীতির কুটারের সন্মুখ। 

প্রবকে লইয়া হুণীতির প্রবেশ 
নুনী। হ্যা বাবা, তোমার ছোট মা যে পুণ্যব ভী ; 

উত্তমকুমার তার গর্ডে জ'ন্মেছে,_তার-ও পুণ্যবল 
আছে!" তুমিযে বাছা! হুতভাগিনীর গর্ভে জন্মে, 
রাঁজার আদর, রাজসিৎহাসন পাবে কেন? 
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ঞ্রত্ব | পুণ্য কিনে হয় মা? 

নুনীতি। এক মনে সেই পদ্মপলাশলোচন 
হরিকে ডাকৃলেই পুণ্য হয়। 

ক্রব। হ্যা হরি কে,.যে তাকে ভাক্লে পুণ্য 
হবে। 12 

সুনী। হরি ছোট বড় সকলের ৰাপ্ মা-- 
রাজা গুজ। সকলের প্রভু । | 

ধ্রব। হরির কাছে যে যাচায়। তিনি তাঁকে কি 

তাই দেন | - 

সুনী | হ্যা বাঁছ।, তার যে বড় দয়া। ভাল 
ক'রে গাণ ভ'রে ডাকলে তিনি সকলই দিতে 

পারেন। | 

| হ্রব। হরি কোথ। থাকেন মা? কোথা তার 
দ্বেখা পাওয়া যায়? | 

সুনী। যেতাঁকে বড় ভাল বাসে, তাকে হরি 

সকল স্থানেই দেখা দেন। 

জব। ৫ শীত। 

"ব'লে ছে ওমা আনায়, কি বলিয়ে ডা*ক্ব হরি, 

. দেখি মা হয় কিন! হয়, দয়ামন্ধ সেই তোর শ্রীহরি 
প্রাণে ভাল বা'স্ব ভারে। ডাকব সঙ্গ! প্রাগ ভাতে, 

দেখি দেখ! দেয় কি নাদের, দয়ার দাগর তোর সে হরি 
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স্টনী। বাছা, আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীনা অবলা; 
কি ক'রে ডাকলে দয়াময় দয়া করেন, তা আমি কি 
করে জা'ন্ব বাবা । 

প্ব। ( রে) মাগ্বো--তোমার পায়ে ধরি, 
' আমায় দেও ম! বলে--কে দেবে বলে) 
কি বলে মা, ডা'ক্ব হরি। 
বড় সাধ হয়েছে মাগো) 

প্রাণ ভ'রে ড়া'ক্ব হরি। 

নুনী | ফ্রেবের মুখ চুগ্ধন করিয়।) কত কত মুনি 
খষি নংসার আশ্রম ত্যাগ ক'রে; বনবাসে হাজার 

হাজার বৎসর তপন্যা করে-ও, বার আদি অস্ত 

পান না, মেই অনাদি অনস্ত হরিসাধনার পঞ্, 

আমি কি ক'রে জা'ন্ব বাছা? 

ক্র! মাগো, তোমার কাছে হরির কথা শুনে 
অবধি তাকে দে'খ্বার জন্যে আমার প্রাণ যে বড় 

অস্থির হয়েছে । 

নুনী| বাছ। রে, হরির জন্য প্রাঁণ যেন চিরদিন 
এমন-ই অস্থির হয়, ভা হ'লে ভিনি স্বয়ং এসে দেখা 
দেবেন | 0. 

কব | মাগো, যতদিন হরি আমারে দেখা | 

দেবেন, ভতদিন আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, 

এক'মনে কেবল ভাকে-ই ডা'ক্ৰ রঃ 



. 'হুনী। পাগল ছেলে, এখন ফি তোমার 
সাধনার সময়? যখন বড় হবে তখন একমনে 

হরিকে ডে'ক। এখন এস বাবা, কত ভাল ভাল 
ফল মূল এনে রেখেছি; আহা, লারাদিন না খেয়ে 
বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। (অঞ্চল দ্বার! 
ফ্রবের মুখ মার্জন। ) 

প্রব। মা-গোঃ তোমার মুখে হরির কথা গুনে 
অবধি, আমার ক্ষুধা ভূক বৌধ নাই।' হরির দেখা 
না পেলে, আর কিছু খাবন। মা। ক, 

সুনী। ছি বাবাঃ মায়ের কথা কি ফেলতে 
আছে ? 

প্লব। (শ্বগ্নতঃ) এখন মাকে আর কিছুব' ব ্বন! | 
( প্রকাশ্যে) কৈ মাঃ তোমার কথ শুন্বনা তা? চত 

ব'ল্ছিনে। | 

জুনী। তবে চল বাবা, খাবে এখন। . 
| প্রবের হস্তধারণ পূর্বক প্রস্থান। 

দ্বিতীয় গর্ভান্চ 1--রাজবাটা, হুকচির বক্ষ। 

কচির প্রবেশ। 

স্ুরুচি। ছি ছি এত অপমাদ-__ 

| বঙতনে-আদরে, তুলি শিরো'পরে। .. 
€ 



ধ্রবণ্চরিত্র | [তয় অন্ক। | 

পরিণামে হায়) চরণে লন! 

এত ভাল বাসা--এত যে সোহাগ-- 
সকলি চাতুরী--সকলি ছলনা ! 

জেনেছি সকলি আজি । . 

সতিনী হুনীতি-__-কালকুট জ্ঞান হয় যারে, 

বার নামে হয় হদে ঘ্বণার সার” 

ছায়া ধার হেরিলে ভূতলে 
গদ্ষতলে ছ্লিতে বাসন, 
তার তরে) মোরে অপমান ! ! 

_ ছিছি শতধিক্ জীবনে আমার। 
ভেবেছিনু মনে--পাঠাইলে বনে 

 খুঁচিবে জঞ্জাল যত-- 

একেশ্বরী হ'য়ে, রাজার হৃদয়ে 

করিব রাজত্ব অহরহঃ, 

রাজার জীবন হইলে বিগত, 
প্রাণাধিক উত্তমকুমারে মোর 

বসাইব সিংহাষনে-_হব রাজ-মাত! আমি_ 
 প্রজাগণ রবে আজ্ঞাবহ । 

. হ্ুহকিনী, মায়াবলে ছলিল রাজায়, 

- হায় হায়, সকলি বিফল হবে ! 

সব্বনাশী সুনীতি সতিনী 
পাবে রাজপুজা__ | 

করব স্তার িংহাসন করিবে শোঁতন-_ 
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আমি দাসী হ'য়ে করিব তাঙ্গের সেবা ?. 

এই কি ললাটে শেষে লিখেছে বিধাতা, 
মিংহেতে করিবে হায় শৃগালের পুঞ্গা? 

(কিয়তক্ষণ চিন্তার পরে) 

ছি-ছি-ছি-ছি, লজা-_দণা 
যুগপৎ করিছে পীড়ন; 

ইচ্ছ? হয় আত্মঘাতী হ'য়ে 
করি দেহ অবসান। 

কিব! গু ধরে পাপিনী মুনীতি--. 

কিসে আমি হুীনা তার কাছে? 
উৎফুল্ল যৌবন! আমি-_রূপে বিশ্ববিমোহিনী ; 
মূর্খ রাজ, না জানে বিচার__ 
হীরক ফেলিয়া করে কাঁচে সমাদর, 

ধিক রাজা-_শতধিক্ তায়। 

(কিয়ৎক্ষণ চিন্ত।র পরে), 

এ লাহুনা--কখন সবনা প্রাণে, 

দেখিব_-দ্বেখিব আমি 

কত ছল জানে রাজ। 

কালামুখী সতিনীরে করিবে যতন, 
মোরে অবহেলা !-_-কখন হবে না তাহা । | 

[ হুকুচির প্রস্থান ও কিয়ৎ্পরে রাজার প্রবেশ। 
বাজা। কাছে প্রাণ দিবানিশি-- | 

আহ, শির দরল প্রাণে কিছুই না জানে, : 



ধ্রব-চরিত্র (| [ত্য্ক।' 

অমিয় জড়িত আধ আদ বোলে, 
জুড়াইল তাপিত হৃদয়, 

কোন্ প্রাণে দিন তায় ভাসায়ে পাথারে। 

পতিব্রতা মাধবী সতী সুনীতি আমার 
সহিছে যাতনা কত মোর অবিচারে, 
মর্মাহত 'হবে-_ 

যবে শুনিবে কাহিনী প্রব মুখে । 

আসিতে হেথায়, প্রাণ নাহি চাহে আর-- 

কার! সম জ্ঞান হয় এবে, 
কিন্ত মন্ত্রী অনুরোধ--নারিনু এড়াতে । 

মন্ত্রী কহে তৃষিবারে হুরুচিরে-_ 

প্রাণে কিন্ত করিছে বারণ | 
ছি ছি হীনমতি আমি 

তা-ই আসি পুনঃ চুম্িবারে কাল ভুত্বগীরে ; 

কুন্থুমিতা লতা ভ্রমে যতনে পুধিনু কালফণী, 

বিষে জর্জরিত দেহ, আপাদ মস্তক-_ 
বিষের জলনে প্রাণ জলে নিশিদ্িন-- 

দারুণ প্রাণের জালা ন। পার সহিতে আর-- 

তবু তাহে আশ-_তবু সে পিপাস! ! 
ক্ষান্ত হরে প্রাণ_কি কাজ তাহাতে আর ? 
কেন সাধ পরমাদে ? 

বিষমুখী তুজগীরে পালিলে যতনে 
ভুলে কি স্বভাৰ কডু-. 
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অমৃত কি করে উদগীরণ 1 
ছিছি, স্তণআমি পূত রাজকুলে, 

তা-ই এ ছুরাশ! মনে। 
রমণীর তরে অন্ধপ্রায় জ্ঞান-আখি, 
পাপের তমম] জালে ঘেরিল চৌদ্িকে 
কিছুই না দেখি আর; | 
উত্তাল তরন্নমালা উঠিছে পরাণে__ 
শত শত ঝঞ্ধাবাতে আলোড়িছে প্রাণ 
দেহ হতে হুৃৎপিও করিব বিচ্যুত, 
মে-ও ভাল, তবু পাপে দিব ন। প্রশ্রয় পুনঃ 

প্রস্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।_-বন, হুনীতির কুটীরাভ্যন্তর ৷ 
পর্ণশষ্যায় নিদ্রিতা স্থনীতি ও ফ্রব। 

ক্রব। (থাত্রোখান করিয়া, ন্বগতঃ) .ম। আমার 
এখন ঘুমিয়ে আছেন, এই সময় বনে যাওয়া-ই ভাল! 
জা ন্তে পা'রুলে মা আমায় কখন-ই যেতে দেবেন, 
না। (দণ্ডায়মান হইয়া) আহা, যখন নিদ্রাভক্ষ হবে, 
আমাকে ন৷ দেখতে পেয়ে মা আমার কত-ই কাতর 
হবেন; আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে কেবল হা ধ্রুব 
হা ক্রব ব'লে বনে বনে কেঁদে বেড়াবের্ন। কিন্তুকি, 
ক'রুব ? মায়ের মুখে হরির কথা শুনে অবধি 
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আমার প্রাণ যেন কেমন হ'য়েছে। হরির দেখা না 
_ পেলে আমার মন যে, কিছুতেই শান্ত হ'ছ্ছেনা | মা 

বলেছেন, হরি নকলের পিতা মাঁতা-_হরি দয়াময় | 

_ ফেরযোঁড়ে) দয়াময় হরি, মা যখন আমার জনা বড় 
কাতর হবেন, তখন তুমি-ই তাকে রক্ষা ক'র। আমি 
ষতদিন তোমার দেখা না পাব, ততদিন ঘব ভুলে 
কেবল তোমার-ই নাম ধ'রে ডা'কৃব। ছোট মা 

- আমায় বাবার কোলে উঠূতে দ্দিলেন না, তাতে 

_ আগার ছুঃখ নাই। আমি পিতার আদর চাই না, 
অশ্ব চাই না-__রাজসিংহারন চাই নত আমি চাই 

_ সেই পন্মপলাশলোচন হরির চরণ দর্শন। (কয়েকপদ 
অগ্রসর হইয়া পুনরায় জননীর দিকে ফিরিয়া) মা 
আমার রাজরাণী হ'য়ে-ও আজ্ পথের কাঙ্গালিনী ; 
আমাকে পেয়ে মা আমার মকল যন্ত্রণা ভূলে ছিলেন; 
আহা ! আমি বই আমার ছ্ুঃখিনী মায়ের যে আর 

কেউ নাই। (অঙ্রগার্জনা করিয়া উ্দ মুখে 
_ করযোঁড়ে ) দয়াময়. হরি, তোমার হাতে আমার 
 ছুঃখিনী জননীকে রেখে গেলেম। দেখ দয়াময়, যেন: 
অভাগিনী প্রাণহারা! না হয়। (ছুই একপদ অগ্রসর 

_ হইয়া) ইঃ”! মাঁকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ যে 
_ ড় ব্যাকুল হ'চ্ছে। না গেলে-ওত আমার প্রাণের 
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প্রাণ হরিকে দেখতে পান ; হরিকে না পেলে-ওত 

আমার প্রাণের পিপানা মিট্বেনা । (মায়ের দিকে 
চাহিয়া) মাগো, আমি তোমার অধম নস্তান, বড় দুঃখ 
রইল যে একটী দ্রিনের তরে-ও তোমাঁকে সুখী ক'রূতে 

পারুলেম না। যাই মাঃ তোমার এ পাদ পন্মের 
ধুলি লয়ে হরি অন্বেষণে যাই; (ন্ুুনীতির পদধুলি 
মস্তকে ধারণ) যদি হরির দেখা পাই, আবার 

তোসার চরণ দর্শন ক'রূব। প্রস্থান | 

 সুনী। স্বেপাবেশে ) যেওনা বাবা দুঃখিনী 

জননীকে একাকিনী ফেলে যেওনা বাবা! (কিয়ৎ- 

পরে-নিদ্রা ভঙ্গে চক্ষু মার্জনা করিয়া) ওহঃ! কি 
দুঃসগপ্ন দেখ্লেম, (পার্থে দৃষ্টিপাত ও ফ্রবকে না 
দেখিয়া ত্রস্তভাবে উঠিয়! ) যনযা-_-একি? প্র কই-_ 
ধর কই ১ আমার গ্ব কোথা গেল? য়7--তবে কি 

স্বপন নত্য হল। (সরোদনে দণ্ডায়মান) ঞ্বরে--বাপ্রে 

আমার ! ছুর্ণখনীর ধন, তোর অভাগিনী জননীকে 
কোথায় ফেলে গেলি ? বাপ্রে-আয় একবার 
কোলে আয়; ওরে, তুই বই অভাগিনীর যে আর 
কেউ নাই বাবা। ওরে আর আমায় ছলনা 
করিনূনে ৷ কৈ, এত রাত্রে বাছা-ত আমার কুখন-ও 
একা ঘরের বা'র হয়না; তবে কি নত্য সত্যই 
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অভাগিনীর কপাল ভা'ঙ্ষপ--তবে কি পোড়া 

অনুষ্টে স্বই সত্য হ'ল! 

্ যস্তভাবে মুনিপতীর প্রবেশ ৷ 

মুপ। কি হয়েছে সথি ? 

ুনী। (নরোদনে ) সখি--শখি, আমার পরব 
কোথা গেল+ এই যে গ্রব আমার কোলে শুয়ে 
ছিল; কে আমার বাছাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল 
সখি, আমার প্ৰকে এনে দেও, ত। না হ'লে আমি 
আত্মঘাতী হ'ব। 

মুপ। (অঞ্চল দ্বারা সুণীতির চক্ষু মান্জন। 
করিয়া) কেঁদন! বোন, এখন-ই গ্রুৰ ফিরে আস্বে। 

নিকটে-ই কোথা-ও আছে, চল বরং আমরা এগিয়ে 

দেখি। 
[ সুনীতির হস্তধারণ পূর্বক প্রস্থান। 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক |_-অরণ্য। 
.... (গ্কবের প্রবেশ) 

ক্রব| এই-ত মহাবনে প্রবেশ ক'র্লেম, এখন 

_ কোথায় আমার পদ্মপলাশলোচন হরির দেখা পাব? 

কি ব'লে ডাঁকৃলে হরি আমাকে দেখা দেবেন? কাকে 
এখন হরির কথা জিজ্ঞানা করি? মা বলেছেন, 
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হরির জন্য প্রাণ উতলা হ'লেঃ তিনি নিজেই এসে 
দেখা দেবেন। হরি, তোমাকে দেখবার জন্য 
আমার প্রাণ যে বড় কান্তর হয়েছে,-তোমার 
জন্যে আমার দু:খিনী মাকে আমি ত্যাগ ক'রে 
এনেছি, একটীবার দেখা দেও | রঃ 

[ বৃক্ষমূলে উপবেপন পুব্বক গীত। 

শীত। 

কোথা আছ হে, 
(হরি) দেখা দেও হে। 

বল্ দেখি রে লতা পাতা, 

 জানিদ্ যদি হরি কোথা | 
(ওরে ) দ্বেনা ব'লে, যাব সেথা, 
হরি দেখিতে। | 

(নারদের প্রবেশ। 
নারদ | (ন্বগ্রতঃ) প্রতিদিন প্রত্যুষে এই 

পথেই আমি হরিদর্শন ক'রূতে গিয়ে থাকি; কিন্ত 
এমন মধুমাখা হরিনাম-ত কখন শুনি নাই। একে 
বিজন অরণ্য তায় উষাকাল, কার কোমল কণ্ঠ হ'ত 
হরিনাম সুধা নিঃহত হ'ল? (ইতস্ততঃ দেখির়্ী ) 

. এনা বৃক্ষের মূলে একটি শিশু দেখৃতে পাচ্ছি? ও-ই 
কি হরিনাম গান ক'রুলে ? এমন ভক্ত শিশু কে? 
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একবার ধ্যানস্থ হ'য়ে দেখতে হ'ল। ( কিয়ৎক্ষণ 
ধ্যানমগ্্ থাকিয়া ) ওহঃ-_রাজ। উদ্ভানপাদের প্রথমা 
মহিষীর গর্ভজাত পুত্র গ্ুব, বিমাতার কুবচনে 
অত্যন্ত মনোবেদনা পেয়ে, শ্রীহরি সাধনার জনা 
বনে পরাবেশ করেছে (ঈষংহাপ্যে) শিশু বুদ্ধি 
কিনা, ভেবেছে হরি ঝ'ল্লেই হরির দেখা পাওয়া 
বায় । (প্রকান্তে) বলি, ওহে বাপু_-ও গ্রব, 
তোমাকে যে নিতান্ত পাগল দেখুছি। এই শৈশব 
কি তপ জপের নয়? রাজপিংহাসন চাও? ভাল, 
আমার সঙ্গে চল, দিংহাদন পেলেই-ত হ'ল? 
তার উপায় আমি কণ্রুব। 

ক্ষব! (ম্বগতঃ) মা বলেছেন, প্রাঁণ ভরে 
ডাকৃলেই হরি দেখা দেন; তবে কি দয়াময় হরি 
আমার ভাকা শুনে সত্য সত্যই দেখ! দিলেন ? 
( করযোড়ে প্রকাণ্টে ) 

| গ্বীত। 
(ওহে) হরি বল ছুলনা কেন হে, 
তোমায় দয়াময় যে সকলে বলে হে। 

(রাগ মিংহামনে, আমার কাজ নাই, 
তোমার কোমল চরণ, ভরসা মম। 

(আমি চাইনা কিছু) 
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যদি দেখা দিলে, দাসে কপ! ক'রে, 

একবার দাড়াও দেখি, আখি ভরে। 

(ওহে দীননাথ) ( ওহে অনাধনাথ ) 
নার। (ন্বগতঃ) মন রে; কিসের অহঙ্কার 

করিম? আজ একবার নয়ন ভরে ভক্ত দেখে 
জীবন সার্থক কর্। (প্রকাশ্যে । 

বৎস প্রুব-_ 

এক মনে তুমি ধার করিছ সাধন) 
নহি আমি সেই জন; 
নারদ আমার নাম-_হরি-দাস আমি। 

প্রব। হরির সেবক তুমি ! 

জান তবে হরির সন্ধান ; 

ধাষরাজ, বলে দেও কৃপা কারে-- 
অবোধ বালক আমি কিছুই না জানি-_ 
কোন্ পথে করিলে গমন 

পাব হরি দরশন? 

নার। এস বৎস, দবেখাইব পথ-- 
নাহি আর করিব ছলন]। 

দিব তোম! সাধন যুকতি 

বার বলে--হবে ব্রন্ষজ্ঞান 

পাবে ত্বরা নারায়ণে ;. 

এস বম-_ | ঞ্রবের হস্তধারণ পৃরবক প্রস্থান 



৬০. ধব-চরিত্র 1 [ওর খব্ক। 

পঞ্চম গর্ভান্ক |-মধুবন। 

গন করিতে করিতে নারদ ও তৎগশ্চাতে রবের প্রবেশ ) 
| গীত। | 
. হরি গুণ গান, 

কর সদা আমার প্রাণ | 
প্রকৃতি ধাহার, মহিমা করে প্রচায়, 
তারে ভুলন! মন। 

বিটপী গ্িরিকন্দর, বিপিন মকপ্রাস্তর, 

ছুস্তর মহাসাগর, সকলি তাহার-ই গায়; 
চন্জ্র তপন, অনল বারি পবন, 

গায় তাহার-ই গুণ। 
নার। বধ্দ গ্রব' এই অরণ্যের নাম মধুবন ; 

পরম-বৈষ্ণব দেবাদিদেব মহাদেব নিকটেই অবশ্থিতি 
করেন, সেই জন্য এখাঁনে দ্েবর্ষি মহর্ধিগণের 
অনেক আশ্রম আছে। 
 ক্রব। দেবর্ধিং আজ আমার জন্ম সফল হ'ল, 
আপনার ক্কপায় মহাত্বা মুনি খষিগণের দেবারাধনার 
স্থান দেখতে পেলেম । আহ, এমন সুন্দর স্থান-ত 

কখন দেখিনি। .. 
নার। হা বৎস, গ্রক্তি দেবী তার সমস্ত 

অলঙ্কার পরিধান ক'রে, সদাই এখানে বিরাজ 
কঁর্ছেন। , শোভাময়ী ন্বভাবের এমন চিতহারী 
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দৃশ্য আর কোথাও দেখতে পাবে না, এই জন্য 
এ চ্ছান দেবতাদের-ও অতিপ্রিয়। 

ফ্রব। দেবর্ষি! মধুবন দেখে যে আগার 
হরিতৃষ্ আরও প্রবল হ'ল। 

নার। কবরে! তোমার-ই জীবন লার্ধক, 
সেই জন্য এই শৈখবে-ই নেই অমূল্য নিধিকে 
চিন্তে পেরেছ। যাও বৎস, শ্রীহরি স্মরণ ক'রে 

( অঙ্গুলি ছারা প্রদর্শন ) এ যমুনার জলে অবগ্াহন 
ক'রে এসে দীক্ষা গ্রহণ করং আমি এখানেই 
রইলেম্। 

[ গ্রবের প্রস্থান । 

শার। (ন্ব্তঃ) ভগবন্! একি অদ্ভুত লীল! 

তোমার ? কোথায় বালক শৈশব সুলভ চপলত 
আশ্রয় ক'রে বাল্যক্রীড়ায় মত্ত থা'কৃবে, তা না হয়ে 

কঠোর তপশ্চারণে অভিরুচি !! দাস দাসী--হয় হস্ভী 

রথ পদাতিক সমাকীর্ণ বিবিধ বিলাদের আধার' 
রাজ-গাঁনাদ তুচ্ছ ক'রে, শ্বাপদ-নস্কুল বিভীষিকাময়ী 

অরণ্য বান আশ্রয় !! জনক জননীর স্বেহময় 
ক্রোড় উপেক্ষা 'ক'রে রক্ষ লতাদির আশ্রস্র গ্রহণে 

অন্ডিলাষ !! লীলাময় হরি! তোমার লীলার দর্দ 

তুমিই অবগত আছ। তুমি স্বভাবের গ্রিয়ম 
গু 
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বিপর্যস্ত ক'রে হয়কে নয়-নয়কে হয় ক'রূছ। 

ধন্য মহিমা তোমার--ধন্য তোমার কৌশল! 
হুদয়বিহারি! জান-ত নারদের হৃদয় এ পাদপন্ম ভিন 

আর কিছুই জানে না, এ হৃদয়ের এমন স্থান টুকু 

নাই। যা তোমার নেবায় নিয়োজিত হয় নি, কিন্ত 
চক্রি। আজ্ বালক গ্রবকে দিয়ে আমাকে অভ্ভুত্ত 

শিক্ষা দিলে, শিশুর নিক্ষলঙ্ক প্রাণে পূর্ণ হরিভক্তি 

দেখে অনুভব হচ্ছে, যেন এতদিন আমি জলভমে 
মরীচিকা দন ক'রে পিপাপা শান্তির আশা 
ক'র্ছিলেম্, এখন বুঝতে পা'র্ছি নারদের হৃদয়ে 

হরিভক্ঞি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি; তবে যে এ অধমকে 

দেখা দিয়েছ, সে কেবল তোমার-ই অদ্ভুত দয়ার 
পরিচয় গুদান ক'র্ছে। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ! ্ রবকে 

হরিমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে, তার গুরুস্থানীয় হবার 
যোগ্যতা আমার নাই? কিন্ত শিশু হদয়ের অন্ভুতত 

ব্যগ্রতায় মুগ্ধ হ'য়ে, আজ তাকে দীক্ষা প্রদান 
ক'রতে অগ্রসর হয়েছি। দয়াময়! দানের অপরাধ 
গ্রহণ..ক'র নাঃ যাতে বালক ঞ্ষব সত্বর এ যুগল 

পাদপদ্ম দর্শন ক'রে চিত্ের পিপাসা শান্তি ক' ৪ 

পারে. তার উপায় তুমি-ই ক'র। 
'[ প্ষবের পুনঃ প্রবেশ ও নারদকে প্রথাম। 
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নার । বত্ন! তোমাকে আমি আর কি 

আশীর্বাদ ক'র্ব? সেই অনাদি অনন্ত যাঁর হৃদয়ে 

অহর্নিশি বিরাজ ক'র্ছেন, অন্যের আশীর্কাদে তার 
কি প্রয়োজন? ক্রবরে! সন্বর শ্রীহরির দর্শন লাভ ক'রে 
টরিতার্থ হও এই আমার একান্ত বাসনা । এখন 

এম বতন, শুদ্ধমন! হ'য়ে এই স্থানে উপবেশন কর। 

[ ধ্রাবের উপবেশন ও তাহার কর্ণে নারণের মন্্রদান। 

নার। বন! সমস্ত বাহাবস্ত হতে মনকে নিরত্ত 

ক'রে, জগতের আধার স্বরূপ বিষ্ণতে অবিচলিত 

ভাবে মন লমাধান করবে; এইরূপে চিত্তের 

একাগ্রতা আর আত্মদং্যম অভ্যান হ'লে, এ মূলমন্ত্র 
অবলম্বন করে বিষুর রূপ ধ্যান ক'রুতে হবে । 

ধ্রব| গুরুদেব! কোন্ রূপের ধ্যান ক'রুলে 

হরি আমাকে দেখা দেবেন ? 

নার) (কীর্তনের হরে) 

(মে ঘে) অপরূপ রূপ, 

মরি, মন গ্রাণ ভুলান রে। 

( কিবা) নব জলধর, বরণ হন্দর, 

কোটা পূর্ণশশী বদনে বিকাঁশে। 

(কিবা পদ্মপল[শ বন্ধিম নয়ন, ) 

(কিবা চাচর চি$ুর কেশ দাম শিরে) 
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(কিঝ1! শিথিপাখা বাধা মুকুট তাহে রে) 

(সেযে)চতুতজ হরি, পীতাশ্বয় ধারী, 
হুর জঠাম ত্রিস্তঙ্গ মুরারি। 

(কিবা) বনমালা, শ্রীকঠে দোলেরে, 
ধ্রবরে--- 
এমন পাগল কর! রূপ দেখিন1 রে। 

প্রব | গুরুদেব ! আজ্ আমি ধন্য হ'লেম--আজ 
আমার বড় মাঁধের ধন শ্রীহরি দর্শনের পথ পেলেম। 

নার। বতন ঞ্ুব! তুমি আরাধনায় ভগবান 

শ্রীহরিকে দন্তষ্ট করতে পারলেই, তিনি স্বয়ং এসে 
দেখা দেবেন। এখন তবে আমি বিদায় হই। তু্ি 

নিঃশঙ্ক চিত্তে এখানে ইষদেবের আরাধন। কর । 
প্ুব। (সুরে) যাবে যাগ, বলে যাও, 

দামে কতু ভুলিবে না; 

বাদ হরির দেখা, পাগহে খষি 

বল তীয়, যেন একবার দেখ! পাই) 
সেই চরণে 

নার। বং! ধের্ধয অবলপ্ধন ক'রে একমনে 

তার ধ্যান ক'র্লে ভক্তবত্নল শ্রীহরি শীত্ত্র, দেখা 

দেবেন। তবে আমি এখন চ'ল্লেম। কোন চিন্তা 
ক'রনা।, 

[নারদের প্রস্থান ও প্বের যোগামনে ধ্যান। 
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চতুর্থ অঙ্ক । 
গুধম গর্ভাক্ক ।_-বন, হথনীতির কুটারের মন্ুধ। 

(বিষগনভাবে হুনীতি উপবিষ্টা ) রি রি 

কি দোষে বল রে বিধি, দ্িতেছ এত যাতনা, 
অবলা! দরল প্রাণে, মহেনা আর সহেনা। 
কি ফল বল দাহনে, বধ রে বধ রে প্রাণে, 
ভীধ লীলা অবসানে, ঘুচে যদি এ বেদনা । 

জবল। হৃদয়মণি, (প্রয়পতি গুণমূণি) 

ত্যজে সে অমৃঙ্যমণি, আইলাম বনে; 
মি বা দিলে কাননে, কূপ! ক'রে ধ্রুব ধনে, 

ধল পুনঃ কি কারণে করিলে তাহে বঞ্চন!। 

হ্নী। হা বিধাতঃ! 

কতই যাতনা তুষি লিখেছ লশাটে-___- 

রাজার দুহিত1--ছিকু রাজজরাণী, 
জনাধিনী আমি এবে। 

আাহা ! কত ভাল বাসিতেন পতি-- 

কতই সোহাগ কাটাইন্ু কাল 

পতি সহবাসে ; ম্মরিলে সে সব কথা 
বড়ই বেদনা পাই প্রাণে 
গ্রহদোষে পতিপ্রেষে হইন্ধ বঞ্চিত-- 
পাঠাইল। পতি চির নিব্ব সনে, 
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পুনঃ আনৃষ্টেরি ফলে, পেয়ে কোলে গ্রব ধনে 
ভুলিছু যাতন! যত, 

. কি পাপে আবার কেড়ে নিলি তায় 
নয়নের মণি মোর ? 

হা প্রব-_হা বম! কোথা! গেলি তুই, 
ভামায়ে জননী তোর অকুল পাধারে ? 

আহা! কত ব্যথ| পাইতে যে প্রাণে 
হেরিলে শোকী শ্রুবিন্ নয়নে আমার-- 

আজি কোথা গেলি তুই-- 
কে মুছাঁবে নয়নের ধার মোর? 

গ্রুব রে- প্রাণের তনয় মোর-. 

কোথায় লুকালি আজি ? 

ধরব রে- গ্রুব রে--বাপ্রে আমার---- 

[ হ্ৃলীতির মৃচ্ছ? ও কিন্বুৎ পরে হরিগুণ গান 
করিতে করিতে নারদের প্রবেপশ। 

গীত। 

হরি হবি বল রমনা) 

(ভাহে) ঘু'চবে ভব যাতনা । 

মুখে বল হরি, হছদে জগ হরি, 

আহারে বিহারে, বল হরি হরি; 

শয়নে দ্বপনে, ভাব রে গ্রহরি, 

শমনে ভয় রবে না। 



১ম গর্তাঙ্ক) ফ্রব-চরিত্র। | ৬৭ 

নার। এই ত রাজমহিষী সুনীতির আশ্রমে 
উপস্থিত হ'লেম| নিদ্রাভঙ্গে ধ্রবকে দেখৃত্তে না পেয়ে 

মা জানি জননীর প্রাণ কতই ব্যাকুল হয়েছে। 

আহা! রাঁজভোগে, পতিপ্রেমে বঞ্চিত হ'য়ে বন- 

বাঁসিনী হ'লেন--কত যন্ত্রণার পরে ভগবান গ্কবরদ্ 

গুদান ক'রে, তার যাতনা ভার লাঘব ক'রূলেন, 

কিন্তু কি দুর্দৈব। বিধাতার লিখনে হতভাখিনী নে 
রদ্বুচীতেও বঞ্চিতা হ'ল | এখন যাই, কোনও 
প্রকারে শোকাকুল! ক্রননীকে দাস্বনা গুদান ক'রে 
তার জীবন রক্ষ। ক'র্তে হবে। (নুনীতিকে দেখিয়া) 

একি! এই-ত সুনীতির দেহ ভূতলশায়িনী দেখৃছি। 
পুত্রশৌকে অধীরা হ'য়ে কি জীবলীল৷ সা্গ 

ক'রলেন? (নানিকায় হস্ত প্রদান করিয়া) নান 
এ মুক্ছা, জীবনের লক্ষণ স্পষ্টই প্রকাশ পাচ্ছে। 

( কমগুলু হইতে সুনীতির মন্তকে জন দেউন) এই 
ষে রাজ্জী চেত্বন। লাভ ক'রেছেন। 

বসে ন্বনীতি। 

উঠ মাত, উঠ একবার, 

 আনিয়াছি গ্ুবের সংবাদ আমি; 
ধৈর্য ধারে গুনিলে মে কথা, 

ঘড় ব্যথা ঘুচিবে এখনি। 
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সুনী1 (উঠিয়া) ক'ই__কে শুনালে ঞ্রব-কথা মোরে ? 
ক্ুব ক'ই- গ্রুব ক'ই-_ 
কোথাও ন1 দেখি তায়-_ 

কোথায় লুকালি গ্রুবমণি--নয়নের তারা যোর-.. 
মার। ধৈর্য ধর রাণি- 

ধরব তব আছে নিরাপদ্দে। 

নুনী। (প্রণাম করিয়া) কে তুমি? দেব হেন গণি 
আইলে ধরা বুঝি | 
লৃকাইয়ে গ্রব মোর ত্রিদিব মণ্ডলে ? 

নার] দ্বেবর্ষধি নারদ আমি-- 

হুনী। (গলবস্ত্র হইয়া করযোড়ে) 
ক্ষম ধাষি_- 
ধরব হারা হয়ে) 
কাদিয়ে কাদিয়ে অন্ধপ্রায় জি ছৃটী। 

সার। মা! ভূমি বড়ই সৌতাগ্যবতী ; 
কত পুণ্য ছিল, সেই ফলে পুত্ররূপে 
ল্ভিয়াছ প্রবধনে। | 
পরম বৈষ্ব শিশু; রত হরি ধ্যানে, 
মুনা পুলিনে--যধুবলে ; 

হরি তায় করেন রক্ষণ--চিন্তা নাহি কর তি | 

নী । (লরোদনে ) বাছা মোর আত শিশু. 
[নতাত্ত কোমল তার প্রাণ, 

সাধনার ক্লেশ) মরি কেমনে মহিবে গ্রবমনি € 

কুধায় তৃষ্ণা যবে, হইবে কাতর তার প্রাণ, 
কে দিবে ব্দনে তুলে ফল মূল; মুনি? 
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নার। বাহ জ্ঞান শুন্য শিশু--অছৃ ব্যাপার, 
নাহি দুধা ডৃষ্কা তার; 

হেন ভক্ত দেখি নাই কতু। 

হুনী। মুনির! দেখাও আমারে পথ-_ 
যথ! ঞ্ষব মোর মগ্ন হরি ধ্যানে । 

যাব না নিকটে খধি._ 

দূরে থাকি চাদমুখ হেরি অহরছঃ 
জুড়াৰ তাপিত প্রাণী ।, 

নার। না মা, তুমি দেখানে গেলে ঞ্ষবের 
সাধনার ব্যাঘাত হবে। পরম বৈষ্ণব পুত্রের 
নাধনায় বাধ। দিয়ে পাতক লঞ্চয় ক'র না। শ্রীহরির 
রুপা প্বকে রক্ষা ক'র্বে। 

কুনী। খধিবর ! নকলই বুঝতে পার্ছি, কিন্ত 
€ঞাণ যে গ্রবোধ মানেনা। 

নার । মা, আশ্বস্তা হও; আমি আশীর্ফাদ 

ক'র্ছি, তুমি অবিলম্বে পতিপ্রেমাধিকারিণী হবে, 
আর তপন্যা শেষ হ'লে আবার ঞরবের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ হবে। এখন তবে যাঁই মা, কোন চিন্তা 

ক'রনা। ৃ 

[নারদ ও ততৎপশ্চাৎ হুনীতির প্রস্থান। 



8, ্রবচরিত্র।.. [পর্থঅন্ক! 
দ্বিতীয় গর্ভাগ্ক ।_-অমরাবতী, ইন্দ্র মভা। 

দেবরাজ € অন্যান্য দেবগণ। 

নর্ভকীগণের নৃত্য ও গীত। 

পিয়াসা প্রাণের তরে, শুধু কোথা প্রাণ পাওয়া! যায়। 

প্রাণ না দিলে প্রাণ কি মিলে, প্রাণ ত হাটে কেন না যায়। 
প্রাণের তরে যদি আশা, প্রাণের চাই প্রাণে বাসা, 
প্রাণের বদল প্রাণ না পেলে, পরে কিলো প্রাণ দিতে চায় । 

[ দেবদূতের প্রবেশ ও নর্তকীগণের প্রস্থান। 

দে, ঘু| দেবরাজের জয় হ'ক। 

ইন্দ্র | দেবদূত ! ব্রিলোকের কুশল ত ? 
দে, দু। দেবরাজ! আপনার অখণ্ড প্রতাপে 

নর্কত্রই শাস্তি বিরাজ ক'র্ছে, কিন্তু মর্ত্যে একটা 
অদ্ভুত ঘটনা দেখে মনে বড় শঙ্কার উদয় হ'য়েছে। 

ইন্দ্র। নরসাধ্য এমন কি কার্ধ্য হতে পারে, 

য৷ দেখে দেবদূতেরও হৃদয় কম্পিত হয় ? 
দে, দু। রাজন্! যমুনা তীরবর্তী মধুবনে 

দেখ্লেম, রাজ]: উত্তানপাদদের পুত্র বালক ঞ্রুব 

ভগবান্ বৈকু্ঠনাথের আরাধনা ক'র্ছে। দেবকার্ষ্য 
নিরত থেকে আমি সর্ধদ] স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, 

ত্রিভূুষন ভ্রমণ ক'রেছি--কত শত তীর্থ মহা- 
ভীর্ঘ, দর্শন 'ক'রেছি_অনংখ্য দ্েব্ষি মহর্ষির 



বয় গরভাঙ্।] ধ্রব-চরিত্র। ৭১ 

তপন্যাও দেখেছি, কিন্ত রাজন! ঞ্রবের ন্যায় 

ভগবন্তক্ত মহাতপন্থী কম্মিন কালেও আমার নয়ন 

গোচর হয়নি । 

ইন্্র। শৈশবে- রাজপুত্র ক্রবের বৈরাগ্য 

অবলম্বনের কারণ কি শুন্লে ? 

দে, দু | গশুন্লেম। বিমাতার ছপলনায় রাঁজ- 

দিংহাদন লাভে বঞ্চিত হ'য়ে, ঞ্রব উচ্চতর পদ 
পাবার আশায় ভগবানের তপন্যা ক'র্ছে; সেই 

জন্য আশঙ! হয়-_্বর্গরাজ্য-ত ক্ষবের লক্ষ্য নয়? 
ইন্দ্র। (সহান্যে) শিশুর তপন্যা ফলে 

স্বর্গরাজ্য লাভ !! নে কেমন তপম্যা দূত ? 

দে; দু। রাজন্্! বালক ক্রব ইতিমধ্যেই সমস্ত 

বাহুবস্ত হতে মন আবর্ষণ ক'রে ভগ্ববান বিষ্ণুকে 

হদয়গত ক'র্তে বক্ষম হু'য়েছে; এখন বনুমত্তী 
বালক তপন্বীর ভার বহুন ক'র্তে অক্ষম হ'য়েছেন। 

ধ্ব যখন যে পর্দে ভর দিয়ে দাড়ান; তখন পৃথিবীর 

সেই অর্ধ নত হয়, উভয় পদাঙ্গুষ্ঠে ভর ক'রে যখন 
তপন্যা করেন, তখন পব্বত নদ নদী লাগর মহা" 

নাগর লহ বনুধা৷ কম্পান্বিত৷ হ'তে থাকেন। দেবরাজ! 
এমন মহাতাপন আর কখন নয়নগোচর হয় নি 



২ | প্রুব-চরিত্র | [ধর্ঘ অন্ক। 

 চগ্র, বরুণ) বায়ু ও যমের প্রবেশ । 
গকলে। দেবরাজের জয় হক! | 
ইন্দ্র। (গ্াত্রোখান করিয়া) আজ আমার 

পরম সৌভাগ্য, সেই জন্য একত্রে আপনাদের 
দর্শন লাভ হ'ল। | 

বরুণ। সম্প্রতি একটী বড় আশঙ্কার কারণ 
উপস্থিত হয়েছে, তার-ই প্রতিবিধানের আশায় 
আপনার নিকটে এমেছি। 

ইন্্। (শশব্যস্তে) কি আশঙ্কা জলরাঁজ ? 
বরুণ। মত্ত্যলপোকে রাজা উত্তানপাদের শিশু 

পুস্্ গ্রবের অদ্ভুত তপদ্যা দেখে মন বড়ই উদ্বিগ্ন 
হয়েছে । জানিনা বৈকুগ্ঠনাথকে প্রসন্ন ক'রে 
আমাদের মধ্যে কার সিংহাঁনন অধিকার ক'র্বে। 

যম | ওহে জলরাজ? তোমাদের আর আশঙ্কা 
কি? আমাকেই দ্েখ্ছি এবারে পিংহালন ভ্রষ্ট 
হত্বেহবে। তোমরা! কি জান না, যে যমের 
প্রতি-ই নরলোকের অধিক আক্কোশ। 

ইত্র। দেবগণ, আমিও এইমাত্র প্রবের 
তপস্যার বিষয় শুন্ছিলেম, যা হ'ক এখন কোন 
শ্$পায়ে তার তপন্যা ভঙ্গ ক'রতে না পা'র্লে, 
'জানি না আবার কাকে বিপদে প'ড়তে হয়। 



২য় গর্ভাঙ্ক ধ্লব-চরিত্র | ই 

বরুণ। দেই জন্য-ইত আপনার কাছে আদ 
হয়েছে; এখম যা হয় একটা বছুপায় ক'রে দুশ্চিন্তা 
হ'তে আমাদের রক্ষা করুন| 

 ইন্দ্র। একটা সামান্য নরশিশুর তপদ্য| ভঙ্গ 

করা তুচ্ছ কথা; তার জন্য আপনাদের উদ্ঘিগ্ন হবার 
আবশ্যক নাই। 

বরুণ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুনঃ 

আপনার আশ্বাম বাক্যে আমাদের চিন্তার ভার 

অনেক লাঘব হ'ল। 

ইন্দ্র। (দূতের প্রাতি) তৃত ! তুমি অবিলম্বে 
গায়াধর আর নর্ভকীগণকে মধুবনে প্রেরণ কর; 
তাদের আমার এই আদেশ জ্ঞাপন ক'র, যেরূপে 
হয় শত্বর প্বের তপন্যা ভঙ্গ ক'রে প্রত্যাগমন 
করে। | 

দত । দেবরাজের আদেশ শিরোধার্যয | 
1 প্রশ্থান। 

ইন্ত্র। চলুন দেবগণ, আমরাও বরং অন্তরীক্ষ 
থেকে মস্ত ঘটনা দর্শন ক'র্ব। 

নকলে | এ অতি উত্তম প্রস্তাব । 
[ সকলের প্রস্থান। 



৪. প্রুব-চরিত্র | গর্থ অঙ্। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক -রাজবাচী, হকুচির কক্ষ। 
বিষপ্রভাবে অরুচি উপবিষ্টা। 

গীত। 

ওরে বিধি কেন্ কাদালে আমায় 

মূরি হার জলিষে জ্বালায়। 

পাপের বিষম ভারে, প্রাণ যে কেমন করে, 
কি করিতে কিবা হল, বুঝি প্রাণ যার। 

নুরুচি। (স্বগতঃ) পতির স্নেহ মমতা একাকী 
নাস্ভোগ করুব ব'লে, কৌশল ক'রে সুনীতিকে 
নির্বাদিত কর্লেম, কিন্তু এমন-ই অদৃষ্ট, যে সেই 
দিন থেকে পতিন্নেহ হ্রান হ'তে লাগ্ল, পরে 
মৃগয়া-ছলে বনে গমন ক'রে সুনীতির নঙ্গে সাক্ষাৎ 
ক'রেছেন শুনে? মহাঁরাজকে কতই লাঞ্ছনা দিয়েছি। 
পুনরায় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ক'রে তার বনে যাওয়া 

রহিত ক'রেছি; তার পরে ধ্রুব পিতৃ দর্শনে এনেছিল 
মহারাজ তাকে কোলে নিতে যাচ্ছিলেন, 

_ ভাতে-ও বাধা দিয়েছি, কিন্তু হায়! সকলই রথ 
হল | মহারাজ এখন এমূসি হ'য়েছেন, যে আমার 

ছায়া পর্যযস্ত মাড়া'তে চান না--কোথাও আমাকে 
_ দেখলেই দেখান থেকে চলে যাঁন_-এখন যেন আমি 
মহারাজের ছুি চ'খের বিষ হায়েছি। (দীর্ঘনিহ্বান) 



৩ গণ্ভাক্ক |) ফব-চরিত্র 1 মু 

এত ধে ভাল বা'দ্তেন, এখন তার চিট 

পর্যন্ত নাই; এখন মহারাজ মন্ত্রীর প্রতি রাজ্যভার 

গুদান ক'রে, দিবানিশি হ! শুনীতি হালুনীতি 

ক'রূছন। হায় হায়--কি করতে থেলেম কি হল। 

(ক্ষণকাল নিম্তন্ধ থাকিয়া) দিদি-ত কর্ধন 

আমার কোন মন্দ করেন নি) আমি-ই বরং তার কাছ 

থেকে মহারাজকে কেড়ে নিয়োছলেম ; তাঁতে-ও 

তিনি একদিনের তরে আমাকে অধত্ব কর্তেন না] 

আমিই পাপীয়নী-আমি-ই নিরপরাধে তাকে 

বনে পাঁটরেছি; আমর পাপে মা জানি 
নেখানে কত অষ্টই পাচ্ছেন! হায়। এখন 

আগর সেই মহাপাতকের ফলভোগ হ'চ্ছে। দিদি! 

একবার এস--একবার দেখে যাও, তোমার পাপীয়নী 

ভগ্িনীর কি দুর্দশা হ'য়েছে। ওহঃ! আর আমার 

বাজভোগে কাজ নাই, আমি বনে গিয়ে তোমার 

পদ সেবা ক'র্ব, দে-ও আমার সুখের হবে-আর 

তা হ'লেই আমার পাপের প্রারশ্চিত হবে। (িয়তক্ষন 

নিত্বদন্ধ থাকিয়া) আজ্ আমি অনেক অনুনয় ক'নে 

মহারাজকে ডেকে পাঠিয়েছি যদ্দি অনুগ্রহ করে 

দ্রাসীকে একবার দ্রেখা দেন, তা হ'লে তার পায়ে 

ধ'রে ক্ষমা চ'ইব, আর ভার অনুমতি নিবে 



9৬ ধ্ব-চরিত্র । [৪র্থ এন্ক। 

দিদির কাছে যাঁবঃ ( নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়। ) রা 
যে মহারাজ আম্ছেন। 

[ রাজার প্রবেশ । 

স্ুরুচি। (ভাঠয়া রাজার পদধারণ) মহারাজ! 
আমি পাঁপীয়পী, এই পাপীয়মীর পাপে-ই দিদি 
বিনাপরাধে নির্বাপিতা হ'য়েছেন--:এই পাপীয়দীর 
পাপে-ই তোমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হ'য়েছে। 
নাথ! আর পাপে প্রবৃতি নাই-_পাঁপের জ্বালায় 
হৃদয় জর্রিত হয়েছে, এখন তুমি ক্ষমা! ক'রে 
আমায় বিবম যন্ত্রণা হ'তে রক্ষা কর ; তুমি ক্ষমা 
করলে আত নে গিয়ে দিদির দাঁপী হয়ে থা”কৃব, 
তা হ'লেই আনার পাপের প্রায়শ্চিত হবে; ওহঃ! 

আর যাতন। সন হয় না। 

গীত। 

নাথ, রাখছে 'জীবনে। 

বিষম বিরহ-শেল, বাজিছে মরমে 

যাঁতনা অনলে মরি, দ্হিছে পরাণে, 

অবিরল ঝরে বারি, যুগল নয়নে, 
আর ত সহেনা প্রাণে। 

আগে ত বুঝি নাই, গতি কি রতন, 
তর সোহাগ প্রেম, পতির যতন ; 
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বুঝে ছু মকলি এবে, নাহি করি ছল, 

গ্রাণ যেন প্রাণহারা, কেষনি বিকল) 
দিয়োনা বেদনা আর, বধিষ়ে কি ফল, 

ক্ষমহে ধরি চরণে । 

(বাজার চরণ ধারণ )। 

রাজা । [হস্তধারণ পূর্বক সুরুচিকে উত্তোলন) 
ওহঃ ! জুরুচি, আজ ভোমার জ্ঞানের নঞ্চার দেখে 
বড় সুখী হ'লেম। এতদিন তোমার-ই বিষে দু্চী 
হৃদয় জর্জরিত হ'য়েছে|। ওহঃ ! তোমার প্টি 
জননমাজে ঘ্বণিত হয়েছে,_দুধের বালক ক্রব। 
আহা কত কষ্টই পাচ্ছে, আর স্ুনীভি--ওহঃ ! 
হতভাগিনী পতিপুত্রে বঞ্চিত| হ'য়ে বনবাদে 
হাহাকার ক'র্ছে। নুরুচি! কেন তোমার এমন 
কুমতি হ'ল-কেন তোমার কোমল হাত থেকে 
বিষবাণ নিক্ষি্ধ জ'ল $ ও 

সুরুচি। (করযোড়ে) অহারাজ! আর গঞ্জন! 
দিয়োনা ॥ আমি এখন পকল-ই বুঝতে পা'র্ছি; 

পূর্বাপর নকল কথা মনে উঠে আগার হুদয় খাঁক্ 
হায়েষাচ্ছে। মৃহারাগ্চ ! আর যন্ত্রণা লহ ক'র্তে 

পারিনে। তুমি আর দিদি আমাকে ক্ষমা ন] 

ক'র্লে, আত্মহত্যা ক'রে পকল যন্ত্রণার শেষ ক'র্ব 



1৮ ধধ-চরিত্র। [৪র্থ অন্ক। 
রাজা। পরিয়ে! স্থির হও, আমি তোমার 

নকল অপরাধ বিস্বৃতহব। 
সুরুচি। নাথ! দাদীকে যদি ক্ষমা ক'রূলে। তবে অনুমতি দেও, আমি হয়, বনে গিয়ে পায়ে 

ধ'রে দিদিকে আ'ন্ব। 

রাজা। হুরুটি-_স্ুরুচি | ওহঃ-কেন তবে 
এত যাতনা দিলে? | 

সুরুচি। মহারাজ! আগে বুঝতে পারিনি-- এখন যুতে পা'রছি, এয কিছুই নয়__মান স্ত্রম কিছুই নয়, পতির আদর উ্ীলোকের সর্বস্ব ধন, আমি পাপীয়নী, সেই অমূল্য ধনে দিদিকে বঞ্চিত ক র্তে গিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়েছি। 

রান্দা। পরিয়ে! আজ্ আমি বড় সুখী হলেম-- আছ তুমি আমার হৃদয়ের অনল নির্বাণ ক'র্লে। চল পরিয়ে, আমি-ও তোমার বঙ্গে সুনীতির মিকট 
গমন ক'র্ব। এদ। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। 

[ হরুচির হত পুরণ পুর্ব প্রন্থান।) 
০ 



র্ঘ গর্ভাসঙ্ক ।] ফব-চরিত্র | ৭৯ 

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক 1--মধুবন | 

যোগাসনে ধ্যাননিমগ্র ধরব । 

গান করিতে করিতে অপ্পরাগণের প্রবেশ । 

দীত। 

আয়লে! সবে ত্রা ক'রে, চাদের ভরে যাই সবাই, 
সোনার চাঁদে ধ'র্ব ফাঁদে, প্রেম শিকলে বা'ধব তায়। 
চাদের আলো! ভাল বারি, চাদ ধরিতে তাইতে আসি, 
চাদে লয়ে ক'র্ব খেলা, দেখ্ব কেমন খেলে ভাই। 

উর্ধশী। গওলো তিলোত্বমা, আমাদের দেবরাজের 
দেখুহ্ছ বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ হ'য়েছে। 

তিলোত্মা। সত্যি বলেছি ভাই; এই 
ছুপ্ধীপোষ্য বালক, এর ধান ভঙ্গের জন্য আমাদের 
পাঠালেন কেন ? 

উর্বশী । ছিছিছিকি লজ্জার কথা! টা | 
দেখলে বাঁৎ্সল্য ভাবের উদয় হয়। 

তিল। মত্যি ভাই, আমার ইচ্ছে হঙ্ছে 
ছেলেটাকে কোলে নিই। আহা। অনাহারে বাছার 
মুখখানি শুকিয়ে গেছে। 

উর্বশী চল ভাই, দেবরাঙ্গকে বলিগে, ষে 
এ কাজ আমাদের দিয়ে হবে না । | 



৫ ফ্রব-চরিত্র |. [ঃর্ঘ অঙ্ক 

তিল। আমি বরং ছেলেটীকে আশীর্ধাদ ক'রে 
যাচ্ছি, যদি আমাদের কিছুমাত্র পুণ্য নঞ্চিত থাকে 
তার-ই বলে গ্ব যেন নাঁরায়ণের দর্শন লাভ করে। 
চল ভাই, ধেই মুখপোঁড়া মাঁয়াধরকে পাঠিয়ে 
দিইগে_আজ্ দেখ্ব তার মাঁয়াবিদ্যার কেমন 
প্রভাব !! | 

| সকলের প্রস্থান ও কিয়ৎ্পরে 

. গ্রান করিতে করিতে মায়াধরের প্রবেশ । 

| গীত। 

পৌঁড়। পেটে হয় যে বাদী, রইতে না ফ্ধেয় ছুদিন ঘরে, 

পোড়া বিধির দেখা পেলে, মজাটা! যে দেধাই তারে। 

প্রাণের বধু রইল ঘরে, বেড়াই আমি রাজ্যি ঘরে, 
চাকরি হায় কি বক্মারি, হেঁচ্কা টানে প্রাণে মারে। 

মায়া। হা-ছা-হা 1 এই ছোড়া্টাই কি সেই, 

করব নাকি? আমাদের দেবরাজের মতি নত্যিই 

বুদ্ধি লোপ হয়েছে । ছোড়াটার কান্ ধ'রে দুগালে 
ছুটো থাবড়া দিয়ে দিলেই, ওর তপ্ ফপ্ উঁল্টে 
যায়ঃ তা নয়, এর-ই জন্যে আবার মায়া একাশ 
ক'র্তে হবে । মশ! মা"রূতে কামান পাতা হয়েছে | 

(ক্রবের প্রতি) হারে--ও ছৌঁড়া-_ও হতভাগ। 
ছোড়া! মর্--ছোড়াটার কি বাকৃরোধ হয়েছে 
নাকি? ওহে বাপু; কথা কও আর নাই কও, তোমার 
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ভণ্ডামি ছা'ড়তেই হবেঃ আমি-ত আর মাগী নই, 
যে চাদ মুখ দেখে ভুল্ব। শর্মা যখন এসেছেন; 
তখন একখানা না ক'রে যাচ্ছেন না| আঃ মল-য। 

তবু চ"খ বুজিয়ে হী ক'রে রইলি | নাঁ_ 
ছোড়াটা দেখ্ছি নেহাৎ বজ্ঞাঁৎ_নহজে ঠিক হবার 
নয় | (একটু চিন্তা করিয়া) এক কাজ করা যাক্, 
মায়া প্রভাবে ওর মাকে টি করি; সে একটু চ'খের 

জল ফেল্লে ছোড়া এখনি দব ছাড়বে। 
গীত । 

কোন্ জহরি দুনিয়াদারি; বররে এমন রে 

জারি জুরি হর্ রক্মারি, পাবে না কোথাও রে। 

অন্তত ফুঁকো ফাঁকা, জন্মবাঝায় দে গো খোকা! 

সুবোপে বানায় বোকা, বুজ্কৃকি এমন রে। 

(গীতান্তে মায়াদণ্ড দ্বারা তিনবার মৃত্তিকা! স্পর্শ )) 

মায়া | একটু আড়ালে থেকে দেখ। যাক । 
[মায়াধরের অন্তরালে অবস্থিতি ও 

মায়াহুনীতির প্রবেশ । 

. শীত । | 

কি দোষেরে, যাছুমণি) কার্দালে মায়েরে, 

জাননা কত যাতনা, দ্হিছে অন্তরে । 

হারাইয়ে তোম! ধনে, দিবানিশি ভ্রমি বনে, 
অনহ বেদন! প্রাণে, ভাসি আখিনীরে। 



হ. ধ্রব-চরিত্র | র্থ অঙ্ক । 

(গীতান্তে রবের নিকটে আসিয়া) 

মা-সু | বাছা রব! আর মায়ের প্রাণে যাতনা 

দিস্নে। তোর এ টাদ মুখ না দেখে আগার থে 
'আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে । বাপ্্রে ! বিমাতার 
কথায় বাথা পেয়ে তোর অভাঁগিনী জননীর প্রা 
ব্যথা দেওয়া কি উচিত ? আমার যে আর কেউ 
নেই বাপ্! দশমাঁন দশদিন জঠরে ধ'রে) কতক্টে 
তোরে লালন পাঁলন করেছি, এই কি তার প্রতিফল 
দিলি? বাছারে! অনাহারে তোর পোনাঁর কান্তি 
মলিন হয়েছে, বনবাপে কঠোর তপদ্যার কি এই 
নময় ? আর বাঁপৃ-আঁমাঁন অঞ্চলের নিধি! একবার 
কোলে করে তাপিত গ্রা্ তল করি৷ বাপরে! 

দুঃখিনী মায়ের কথা অবহেলা করিদ্্ নে_ আর 
প্রাণে ব্যথা দিন্নে, আমি যে আর যন্ত্রগ নহ্হ 
কর্তে পারিনে বাবা! চল বাঁবা-তপন্যা ত্যাগ 

ক'রে ঘরে ফিরে চল, এখনও যদি আমার কথা 
শা রাখ, তবে তোমার নম্মুখে আত্মহত্যা ক'রে 
কল যন্ত্রণার শেষ ক'র্ব। 

[মাঁয়াধরের পুনঃ প্রবেশ ও মার়াহনীতির প্রশ্থান। 

মায়া । বাপরে, ছোঁড়াট। কি হে! ন!__ 
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নহজে হচ্ছে না--একটু ভয় দেখাতে হচ্ছে। (মায়া 
দণ্ড ভূতলে স্পর্শ করিয়া অন্তরালে অবশ্থিতি ) 

(বিকট চীৎকার করিতে করিতে মায়ারাক্ষপগণের 
প্রবেশ, এবং গ্রুবকে নান। প্রকারে ভয় প্রদর্শন 

পূর্বক প্রস্থান। মায়াধরের পুনঃ প্রবেশ ॥ 

মায়া । (ববিল্ময়ে ) যন্যা--একেবারে অবাক 

ক'রূলে-+দকলই ব্যর্থ হ'ল! হাঁয় হায় হায়-কি 

ক'রে দেবরাজের কাছে মুখ দেখাব! এত দর্প 

ক'রে এনেছিলেম, সকলই বিফল হ'ল! (একদৃষ্টে 

: ্রবকে নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! কি অদ্ভুত 
হরিভক্তি দেখলেম | এমন ভক্তের তপদ্যায় বাধ! 

দ্েধার জন্যে দেবরাজ আমাকে পাঠিয়েছেন! 

দেবরাজের কথা গুনে আাটা ভাল হয়নি দেখছি; 

পরে কি নিজের প্রাণটা নিয়ে টাঁন্ পড়বে !! বাবা) 

কথা-ত হজ নয়--হরি আরাধনায় বাধা দেওয়া) 

দুর হ'ক্, দেবরীজকে বলিগেঃ যে এ কাজ আমায় 

দ্রিয়ে হবে নাঁআমি ত আমি, আমার চোদ" 

পুরুষ এক নঙ্গে এলেও গ্রবের তপন্যা ভঙ্গ ক'রৃতে, 

পাঃর্বে না। আর যাকে ইচ্ছা হয় পাঠান-_-আপনি 

 ক্লা'ছুলে বাপের নাম! ! [প্রস্থান। 



৮৪. ধব-চরিত্র | | ৪ অন্ব। 

পঞ্চম গরভাঙ্ক। অমরাবতী, কক্ষ। 
ইন্দ্রের প্রবেশ। 

ইন্দ্র। পকল চেষ্টাই বিফল হ'ল--কেউ ঞ্বের 
তপস্যা ভঙ্গ কর্তে পারলে না! ! ওহঃ, সাগর- 
প্রমুখা নদীর গতি রোধ করে কার সাধ্য! 
ভক্তবৎমল ভগবান্ ভক্তের হদয়ে অহর্নিশি বিরাঁজ 
ক'র্ছেন। আপদ বিপদ বাঁধা বিদ্ব তাঁকে স্পর্শ 
ক'র্তে পারবে কেন? এখন বুঝতে পা"র্ছি-- 
প্রবের তপ্যা ভঙ্গের আশা! বৃথা | তবে কি এত 
দিনের পরে সত্য সত্যই আগার অমরাবতী ত্যাগ 
করতে হবে-_আমাকে ভিখারীর ন্যায় পথে পথে 
ভ্রমণ কর্তে হবে! এই কি আমার অদ্ুষ্টের 
পরিণাম ! (পরিক্রমণ) না-_কখনই না, যদি 
ত্রিভূুবন একত্রিত হয়, ইন্দ্রের হৃদয় তাঁতে-ও কম্পিত 
হবে শা? দেখ্ব, কার সাধ্য ন্বর্গনিংহাপন স্গর্শ 
করে| (পরিক্রমণ) ওহ?্*আমি কি উন্মাদ 
হু লেম, ভগবান্ বৈকু্নাথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাসনা !! 
(করযোড়ে ) ভগবন্ ! দানের অপ্রাধ ক্ষমা কর; 
তুমি-ত অন্ত্জামী, আমার মনের ভিতরে যে কি 
হ'চ্ছে, তা-ত দলই দেখতে পা'চ্ছ। হায় হায়, 
ইন্দ্রের পরিণাম এই হ'ল ।-দেবলোকের শাবন দণ্ড 
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ত্যাগ ক'রে, পথের ভিখারী হ'তে হবে--অমরাঁবন্তী 

ত্যাগ ক'রে অরণ্য বাম আশ্রয় কর্তে হবে !! 

1 প্রতিহারীর প্রবেশ। 

প্রতি । দেবরাজ! চন্্র যম বায়ু বরুণ 
গ্রভৃতি দেবগণ দ্বারে অপেক্ষা ক'র্ছেন। 

ইন্দ্র । ভাল-ই হয়েছে, চল তাদের নিয়ে আমি। 
[ইন্দ্র ও প্রতিহারীর প্রস্থান ও দেবগণকে ল হয! 

ইন্ত্রের পুনঃ প্রবেশ। 

ইন্দ্র। প্রুবের তপস্)। ভঙ্গের সকল চেষ্টাই-ত 
বিফল হ'ল--এখন কি উপায় করা যায় ? 

যম। আমার-ত জিয়স্ত মানুষের উপরে কোন 

অধিকার নাই, তা থা'কৃলে কি এতদৃর হ'তে দি ? 

চন্দ্র। পবনদেব ইচ্ছা ক'রূলে, সহজেই ক্রবকে 
যমরাঁজের হাতে দিতে পারেন । 

পবন। কিক'রে? 

চন্দ্র। করেন % তাঁর দেহে প্রবেশ ক'র না, 

তা হলেই শ্বান রোধ হ'য়ে ম'র্বে। 

পবন। (ঈষত্হাপ্যে) রে পথ কি ভা'ব্তে 
ধাকি রেখেছি, তা যে হবার উপায় নাই। ক্ষব 

ষোগবলে পঞ্চভুতকে আয়ন্বাধীন করেছে, এখন 

তার জীবন বিষ্ুগত।| রা 
্ (সকলে কিয়, 4 :) 
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ইন্দ্র। আর-ত উপায় দেখিনে, চিন্তার ভার-ও 
অনন্থ হয়েছে, এখন এক কাজ্ ক'রে দেখ্লে হয় না 

সকলে। (ব্যগ্রভাবে) কি কি--শীন্র বলুন কি 
ক'রুতে হবে? 

ইন্দ্র। চলুন, নকলে গ্রিয়ে কমলাপত্তির 
শরণাগত হই ; তিনি যদি আমাদের দয়। করেন; 
তবেই মক্ষল-_ 

চন্দ্র! এ অতি নৎপরামর্শ, চলুন তবে আর 
বিলম্বে ফাজ নাই | 

| [সকলের গ্রস্থান! 

প্র্চম অক্কু। 
৪ 

গ্রথম গর্ভান্ক। বন, হুনীতির কুটারের সন্মুধ। 
স্থনীতি শু মুনিপতী | 

সুনী। যাই তবে ই, পতিয় আবাসে পুনঃ 
ত্যজে দুখ-সঙ্গ তব।, 
ছিলনাক আশা কভু এ পোড়া হৃদয়ে, 

পতিরে পাইব পুন্ত₹- 
পতি সহ্বাদে পুনঃ কাটাইৰ কালু। 
বিখতা সর যদি এত, 
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করহ আশীষ অই, 

ধতদিন দেহে রবে প্রাণ 
বিধাতার কপ! যেন নাহি ট্টে কু । 

যাতনায় জর জর প্রাণ 
নারিব সহিতে সখি যাতনা! আবার। 

দুপ থাক হুথে পতি লয়ে--পতি সহবাঁষে। 
দ্বীননাথ ! করুণা আধার তুমি, 
রেখ হৃখে সুনীতিরে--এই ভিক্ষা চাহী। 

হুনী। আহা সধি, ছিনু যবে দুঃখেতে মগন, 
ছিলে তুমি ভরম। কেষলি ; 

ওহঃ-_ প্রাণের যাতন1 যত) কতই যতনে 
ভাঁড়াইতে দূরে-- 

মরমে রয়েছে গাথা সব কথা সই । 

ত্যদ্িখে তোমারে আজি এ কানন মাঝে 

যাইতে না সরে মন-- 

প্রাণ যে কেমন করে-- 

ষাইব কেমনে সই ত্যলিয়ে তোমারে। 

_. (মুনিপত্থীর কবেষ্টন পুব্ব ক রোদন) 

তু-প। শুভদ্দিন আজি-__ 

শুভ যাত্র। তব পতির সদনে। 

হেন ওভপ্ষণে ক'রন! রোদন সহ, 

ইধামাথ। হাসি, মাখাও বদনে-- 
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নিষ্বলঙ্ক পূর্ণশশী, হেরিতে বাসন! 

নিরবধি ছিল মনে, 
সে আশা পুরাঁও সখি এবে-_- 

শুভদিন আজি । 

সুনী। বাঁছ! মোর করে তপ যমুনা পুলিনে, 
আহা! কত কঠোরতা সহে তার প্রাণে, 

মা হ'য়ে কেমনে বল-_ 

কোন্ প্রাণে রহিব সেখানে 

রাজভোগে ? 

মুপ। ঞ্ব তব পুণ্যবান অতি-- 

পপুপ্যবতী--তাহার জন্নী তুমি । 

নরলোকে অপুবর্ব কাহিনী-_ 

ছুধের বালক ঞব মহাতপে রত--. 

ক'রেছে হদয়গত শ্ীমধুহ্বদনে | 
তপস্যার কাল হইলে বিগত, 

পুনঃ পাছে দরশন-চিন্ত! কেন তাহে, সখি ? 

. [রাজা ও হুকচির প্রবেশ। 

রাঁজ। | দ্রেবি! দৈবনিগ্রছে সুন"তি নির্ধ।পি তা 

হয়েছিলেন, আপনি-ই তাকে রক্ষ। .ক'রেছেন। 
এ উপকার জীবন থা'কৃতে ভুল্ব না । 

মু-পণ ও কথা বল্বেন না মহারাঁজ--ভগ্ববান্ই 

রক্ষাকর্ত। | | 
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সুরু | দেবি! দিদির নকল কষ্টের কারণ 
আমি, দে কথা মনে হ'লে আর জীবন ধারণ 

ক'র্তে ইচ্ছ। হয় না। (নীরবে রোদন ) 

ননী) (অঞ্চল দ্বারা সুরূচির চক্ষু মার্জনা 
করিয়া) কেঁদনা বোন্। তোমার দোষ ফি? 

আগার-ই অদৃঙ্টের দোষ, তুমি কি ক'র্বে বোন্। 

মুপ। নুরুচি! আজ্ আমি বড় সুখী হ'লেন, 
তুমি নারী কুলের আদর্শ; সপত্বী ভাব বিস্থৃত্ব 

হ'য়ে, আজ যে সহোদর! ভগিনীর ন্যায় স্বেহ গদর্শন 

ক'র্ছ। এই সন্ভাব যেন ভগবান্ চিরদিন রক্ষ। 

করেন | 
রি ্ [ প্রতিহারীর প্রবেশ। 

প্রতি । মহারাক্ষ ! রথ প্রস্তত-_ | 

সুনী । সখি! আবার কতদ্দিনে তোমায় দেখ্্ে 

পাব £ 

মুপ । আমি মাঝে মাঝে শিয়ে ভোমাদের 

দেব আন্ব। | 

রাজা । দেবি! এই পুণ্যস্থান তপোবন এক 

দিন জুনীতিকে আশ্রয় প্রদান করেছে, এই জন্য 

আমি মনে করেছি, সুনীতির আশ্রম যদ্্ধে রক্ষ| 

করুব-আর সময়ে লময়ে এখানে এনে মংলা, 

ক্লান্তি দুর করব | 
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সুরু। মহারাজ! দিদি আর আমি-ও সেই সময় 
তোমার সঙ্গে আ'স্ব।) এমন নুন্দর স্থান কখন 

দেখিনি । 

রাজা । দেবি! এখন তবে আমর! বিদায় হই, 
আবার শীন্ত এনে চরণ দর্শন ক'র্ব | 

মুপ। মহারাজ! দংপারাশ্রম ত্যাথথ ক'রে, 
এই বনবাসে এসেও মায়ার হাত থেকে মুক্তি লাভ 

'ক'র্তে পারিনি । এই ক বছর সুনীতিকে পেয়ে, 
আবার যেন নুতন নংলারে প্রবেশ ক'রেছিলেম; তায় 
আবার আপনাকে আর ন্ুুরুচিকে পেয়ে, এই কদিন 

বড় আনন্দেই কেটেছে এখন আপনাদের-_ : 
বিশেষ খিয়নখীকে বিদায় দিতে প্রাণ বড় কাতর 

 হচ্ছে। (বন্ত্রালে চক্ষু মাঞ্জনা ) 
[ কয়েকটা বালকের প্রবেশ। 

১ম বানলক-। (নীতির প্রতি ) রাণি-মা ! 
তুমি নাকি আমাদের ছেড়ে যাবে? 

ঈুনী। আবার আগ্ম্ব বাবা 
২য় বালক। আমি যাব-আমি তোমার 

সঙ্গে যাব। | 
.. মুপি। না বাবা। আজ্ যেতে নেই--আমি. ষে 

দিন যাব, সেই দিন তোমাদের নিয়ে যাব। 
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৩য় বালক | রাণী-মা গেলে, আমাদের খাবার 
দেবে কে? আমি থা'কৃব না মা--আমি যাব। 

১ম বালক । আমি-ও যাব_নেখানে গেলে 
প্বকে দেখতে পাব । 

স্থরুচি । দিদি! এজগতে তুমি-ই পু ম-ই 

স্থখী; শিশুর নরল প্রাণে-ও তোমার গুণের পরিচয় 

পেয়েছে। | 

মুপ। চলুন মহারাজ, আমি-ই রথ পর্য্যন্ত 
আপনাদের রেখে আনি। 

[ সকলের প্রস্থান । 

দ্বিতীয় গর্ভান্ক ।-গোলকধাম। 

বিষুণ শয়িত, কমল! বিষুখর পদ সেবায় নিযুক্ত] । 

| দেেবগণের প্রবেশ ও পমন্থরে স্বাত গান। 

“ নমন্তে নতে সর্বলোকাশ্রয়ায়, 

ন্মসন্তে চিতে বিশ্বরূপাত্বকায়, 

তমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বগ্ণ্যেং 

ত্বমেকং জগ২কাদ্ণং বিশ্বপ্ধূপং 

মহোক্ৈ: পদানা' নিযন্ত ত্বমেকত 
পরেষাং পরং রক্গণং রক্ষণানাং। 

তদেকং ম্মরাম স্তদেকৎ জপামঃ) 

'ভদেকৎ জগত্সাক্ষিরপং নগামঃ।?? 

| উদ্ধৃত | 
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বিষ | (উপবেশন করিয়া ) দেবগণ ! অগময়ে 

কি কারণে বৈকুষ্ঠধামে আগমন ক'রেছ ? পুনরায় 
কি মহাপ্রলয়ের নস্তাঁবনা হয়েছে_-না অন্য কোন 
প্রকার আকন্মিক দুর্ঘটনায় দেবলোকের শান্তি 
হরণ করেছে ? 

ইন্্র। ( করযোড়ে ) দয়াময় ! আমরা প্রঃবর 

পন্যায় শঙ্কিত হ'য়ে আপনার পাদপন্মের আশ্রয় 

গ্রহণ ক'রেছি। 

বিষণ | কেন দেবরাজ! গ্বের ক্তপন্যার 

 তোঁঞ্ধাদের আশঙ্কার কারণ কি ? 

ইন্র। প্রভো! উচ্পদ লাভের আশায় গ্রব 
শৈশবেই কঠোর তপপ্য। আরম্ভ ক'রেছে। দিবারাত্রি 
অনন্যমনে নাধন| ক'রে ক্ষবের পরমাত্্া শুরুপক্ষের 

চত্দ্রমার ন্যায় দিন দিন অদ্ভুত প্রভাশালী হচ্ছে, 

জানিনা করব কোন্ দেবতার পদাঁকাজ্জী। ভগৰন্! 
দেই চিন্তায়, অহর্নিশি অন্তর্দাহ হ'চ্ছে_-গ্রবল 

আশঙ্কায় চিত্তের শান্তি এককালীন অন্তরিত হয়েছে; 
দয়াময়! এখন আপনি অভয় প্রদ্ধান না ক'র্নে 

আমাদের আর উপায় নাই। 
বিষ! (ঈষৎ হান্য করিয়া) শিশু প্বের 

_ অদ্ভুত ভক্তিডোরে আমি দত্যই বাধা পড়েছি 



ত্য গর্ভাঙ্ক।]] . প্রব-চরিত্র | ৯৩ 

কিন্তু দেবগ্রণ ! কোন-ও দেবতার পদ্দলাভে ঞ্রুবের 

আকাকঙ্ষা নাই। তোনর! নিঃশঙ্ক চিত স্ব স্ব 

স্থানে গনন কর, আমি অবিলম্বে প্রকে তার 

প্রার্থিত পদ প্রদান ক'রে, তপদ্যা হতে নিরৃভ 
ক'র্ব । 

ইক । (করষোড়ে) দয়াময়! আপনার এ 

শ্রীমুখের আত্বীন বাক্যে আজ দেবগণের হৃদয় শঞা 

শুন্য হ'ল। 
[কমল! ও বিষুকে পণাম করিয়া দেবগণের প্রস্থান 

কমল।। নাথ ! এইত শুন্লেম, উচ্চপদ লাভের 

আশায় কর কঠোর তপন্যায় মনোনিবেশ করেছে 

যর্দি ইন্দ্র চন্্র বাঁযু বরুণকি অন্য কোন দেবপদ 
লাভে তার আকাক্ষ! নাই; তবে দেব! আরকি 

এমন উদ্পদ আছে গ্রব যার অভিলাষী ? 

বিষ্কু। (ঈষতহান্যে ) প্রিয়ে ! প্রবের নাধন! 

নিক্ধাম, আমার দর্শন লাভ-ই নাধুভক্কের উচ্চতম 

লক্ষ্য | আহা! শিশু কত কষ্টই নু করেছে। 

[নারদের প্রবেশ। 

শীত। 

নম: নমঃ নারায়ণ, বঙ্গ সনাতন, 

বিলোক কারণ, জগজ্জন-জীবন-ধন) 

পরেশ পরমাত্মন। 
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অকুল ভব পয়োধি, তর বহে সুরে, 

তুমি হে ভরসা তাহে, নাধিক তুমি হুজন। 
তুমি হে মন্গলময়, শাস্তি হুখাশ্রয়, 

ত্বংহি করপাময়, পাতক বিনাশন ;. 

তুমি হে প্রাণেরি প্রাণ, বল বুদ্ধি তুমি জান, 
ভজন পুজন তুমি, ভরসা তব চরণ। 

কগলা ও বিষণ এস বতন ! সমস্ত কুশল ত ? 

নার। এ যুগল মূর্তি যার হৃদয়ে অহর্নিশি 
বিরাজ কর্ছেন, তার আবার অকুশল কোঁথা ? 

বিষ্ণু । (ঈষতহান্যে) নারদ ! তুমিই আমার 
ভক্তপ্রধান । | 

নার | ভক্তবত্সল! এ অধম দ্রাদের হৃদয়ে 
এতদিন এঁ অহঙ্কার ছিস, কিন্ত গ্রুবর অন্গুত 
হরিভক্তি দেখে, আগার দে অহঙ্কার দূর হয়েছে। 

দয়াময়! ধ্ব যে আপনার চরণ দর্শন লালনায় বড়ই 

কাতর হয়েছে । | 

বিধু | নারদ ! এতদিন আগি প্রবের জন্যই 

ই ষড় চিন্তিত ছিলেম, এখন সে চিম্তার কারণ দর 

হয়েছে। আহ! ! শিশুর পবিত্রমুখে মধুমাখা হরিনাম 
খুনে আমার হৃদয় বড়ই আদ্র হয়েছে; নারদ! 

সেই জন্যই আমি তাকে এমন পুরস্কার গ্রদান 

কণর্ব। বা এ পর্য্যন্ত কোন ভক্ত প্রা হয়নি। 
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নার। দয়াময়! আপনার রুপা দকল-ই 
নম্ভবে। প্রব আপনার এরূপ অনুগ্রহ লাভ করেছে 

শুনে আমি বড়ই সুখী হ'লেম | 

বিষ্ণু | এখন চল নারদ, একবার গ্ষবকে দর্শন 

দিয়ে তার চিত্তের পিপাসা নিবারণ ক'র্ব। 
কম। নাথ ! আপনার মুখে ক্রব-চরিজ্র শুনে 

এমন ভঞ্তকে দেখ্বার জন্য আমায-ও মন বড় 

ব্যাকুল হয়েছে । | 

বিষ্ুু। প্রিয়ে ! তোমার প্রস্তাবে বিশেষ সুখী 
হ'লেম; এখন তবে চল, অবিলম্ে মধুবনে গমন 

ক'রূতে হবে। এস নারদ! তোমার-ও আমাদের 
নঙ্ষে যেতে হবে। 

[ কলের প্রন্থান। 

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক __মধুবন। 

প্রব। 

ক্ষব। (করযোড়ে_হরে ), 

কোথা পদ্পলাশলোচন ! দেখা দেহে) 
ওহে অগতির গতি দ্ব দেহে; 

ওছে ভক্তবাহ্থীকলতকু, ! দেখা দেওহে, 

দেখা দেওহে-_দ্বেওছে, 

দাসে-দ্বেখ! দেশুহে। 
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হরি ! দয়াময়! এতদিন ধ'রে তোমাকে ডাকৃছে। 
একটিবার-ও দেখা দ্রিলেনা ? দেবর্ষি বলে গ্নেছেন, 
এক মনে তোমাকে ডা'কৃলেই তুমি দেখা দেবে) 
তবে কি আমার ডাকা হয় নি? 

শ্বীত। 

ওহে হরি হদবিহারী, দ্বেখা কিগে! দেবেনা, 

আমি ডেকে ডেকে হ'লেম সারা) ক্ষীণ যে এ রসনা । 

(শামি) কি করিব কোথায় যাব, কি বলে বল ডাকিব। 

(আমায় বলে দেওহে দয়াময়) ) | 

( তোমায় না দেখে প্রাণ কাছে না যে, ) 

(হন্দি! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, ) 

(হুজি) কিসে ভোমার দেখ! পাব, বলহে বলনা।, 

ওহঃ | দেখা দিলে না- দেখা দেবে না 

তোমার দেখা পাব না 1! হরি! সকলেই, যে 

তোমাঁকে দয়াময় বলে, তবে এই নিরাশ্রয় বালকের 
গতি কেন নির্দয় হ'লে? তোমার আঅদশনে যে 

আর প্রাণ ধারণ ক'রতে পারি না। 
| (গভীর ধ্যানমগ্ন ও কিয়ৎপরে নারদের প্রবেশ। ) 

নার। ফ্রবরে! আগ তোমার জীরন সফল 

স্থল, ষে হরির জন্য তুমি এত ব্যাবুল হয়েছ, 
তিনি আজ বলার সঙ্গে একত্রে তোমাকে দর্শন 

দিলেন--দেখে একবার নয়ন পার্ক কর। 
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প্রুব। (নয়নোন্ীলন পূর্বক নায়দকে প্রণাম ) 

কৈ দেব--কোঁথা হরি কমল লোঁচন ? 

নার । হের বস! সম্মুখে তোমার 

নবীন নীরদদ যেন বিজলীর সাথে-_ 
লক্ষ্মী নারায়ণ দৌহে। 

[ চতৃতৃ্জ মূর্তভিতে বিষুং ও কমলার গরুড়ারোহণে 

আবির্ভীব ও স্বর্ণ হইতে পুষ্পবৃষ্টি। বিষ ও কমলার 
অবতরণ ও ঞ্রুবের সম্মুখে আগ্নমন। 

বিষুঃ। গীত। 

ওরে ভক্তচুড়ামণি, দেখনা আমি এসেছি রে, 
তোর ভক্তি মাখ! ডাকা শুনে, এসেছি দেখা দিতে তোরে । 

( ওরে৯ এমন ভক্তি ন! থাকিলে, হবি কভু নাহি মিলে, 
(ওরে এমন ভক্ত দেখিনারে ) 

(ওরে তোর মত আর পাবনারে ) 
(ও তোর ভক্তি দেখে আখি ঝোরে ) 

(এমন) প্রাণ ভরে না ভাঁকিলে, হরি দেখা দেয়না তারে। 

প্রুব। (করযোড়ে ) হরি--হরি_হ-রি- 

মৃচ্ছিত হুইয়া পতন কালে কমলার ক্রোঁড়ে ধারণ। 

নার। কি হ'ল--কি হ'ল! 

কম। অনাহারে, অনিদ্রায়-.কঠোর সাধনে, 
আহা! বাছা মোর শীর্ণকায় অতি, 
 ধাধনার ধন আজি হেরিয়ে সম্মুখে 

৯ 

€ 
৯ 
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উন্লাষে উন্মত্ত প্রাগ_- 

তা-ই হেন অবধাদ | 

[ কমলা কর্তৃক ঞ্রুবের মস্তকাা৭ 

ও চেতন পাইয়া বের উখান। 

বিষু। (প্রুবের প্রতি ) বৎষ-- 

গাঞ্চজন্য শঙ্ এই--কর পরশন, 
শক্তির সঞ্চার পুনঃ হইবে এখনি । 

[ প্রবের মন্তকে শঙ্খ স্পর্শন। 

প্রব। (উঠি! জানুপরি উপবেশন পুব্বক করযোড়ে ) 
(স্বরে) জয় জনার্দন, ব্রহ্ম সনাতন, 

জগত জীবন হে: 

জগত কারণ, জগত তারণ, 

হজন পালন হে। 

বিশ্ব বিমোহন; নিত্য নিরঞ্জন; 

পতিতপাবন ছে; 

তুমি সারাৎসার, ত্রিগুণ আধার; 

তুমি পরাৎ্পর ছে। 

প্রাণেরি প্রাণ, হদঘু-ধন, 
ভকতবৎসল হে; 

'ক্ব্দি দেখ! দিলে, অধমে তারিলে, 

রেখ গ্রুচরণে হে। 
[ ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম । 
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বিষ্ণ। (হস্ত ধারণ পুব্ব্ষ গ্রবকে উত্তোলন) 
কহ বস! কি বাসনা তব? 

অদ্ভূত ভক্তির ভোরে বাঁধিষ্বাছ মোরে 

ভক্তাধীন আমি; 

মাঁগ বর-যাহা ইচ্ছা! য়, 
এখনি তা করিব পুরণ । 

প্ুব। দয়াময়_ 
কিছ্করের প্রতি কূপ! ঘ্দি এত, 

এই' ভিক্ষা দেও নাঁথ, 

অনুক্ষণ থাক এ হৃদয়ে-- 

পাই যেন দরশন ও রাঁডা চরণে সদ1। 

কম। বৎস! | 
ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি--হরি তব হৃদয় বিছারী, 

ভক্ত ছাড়া কডু নাহি থাকেন শ্রুহরি ; 

মাগ অন্যবর--যাহ। ইচ্ছা তব । 
ফাৰ। এত দয়া! যদি অধম দাসের প্রতি, 

বল তবে নাথ_দিবে দরশন 

ও রাঙা চরণে, দুঃখিনী মায়েরে মোর । 

বিষ্ণ। বৎস! 
নাহি চাছ এই' বর; 

অন্য যাহে থাকে আশ-মাগহ এখনি, 

অনাদে পুরাঁব তাহা । 

হৃন্খতি জননী তব, পাবে দরশন 

দন্যান্তরে। 
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কম। ( বিষ্ণুর প্রতি) 

দয়াময় তুমি হরি! কর দয়া 
পুরাও ভক্তের আশা 
দিয়ে! তায় দরখন। 

বিষুদ। (অহাস্যে) তথাস্-- 

আর-ও শুন বৎস ! 

ভক্ত শ্রেষ্ঠ তুমি রে আমার, 
বড়ই পীরিতি আমি পাইনু অন্তরে 
গেয়ে তোমাহেন ভক্ত ধনে। 
যাঁও বৎস ! রাজ্যপদ পাইবে সকলি-_ 
কর হুথে প্রজার পালন; 
ছত্রিশ হাঁজার বর্ষ হইলে বিগত, 
জননী স্থুনীতিধহ্ | 

যাবে তুমি ফবলোকে-_ 
দেবত! দুর্লভ শ্থান 
নির্দিয়াছি আমি; তোমা তরে । 

শ্রুব। (করযোড়ে) প্রভু! 
শচরণ ধ্যান জ্ঞান-শ্রাচরণ আশে 
শৈশব বয়সে কাঁগিয়ে কাটাই কাল__ 

 শ্রীচরণ বিনা কিছু নাহি জানি আর। 
রাজ্য নাহি চাই--রাজ্যে নাহি অভিলাষ) 
রাজ্য, ধন, জন--সকলি আমার তুমি ; 
তুমি মাতা, তুমি পিতা-_ 



ওয় পিভাঙ্ক।] ফ্রব-চরিত্র | ১০১ 

ভুমি বন্ধু-তুমি ভ্রাতা 

তোমা ভিন্ন অন্য গতি নাই। 

বড় সাধ মনে, রাজীব চরণে 

হদি-ধিংহাসনে, বসাইয়ে করি পূজা। 

বিষ । বৎস পরব! তোমার নিষ্ষাঁম ব্রত দেখে 

'আমি বড় সুখী হ'লেম। যাও বন! কর্মক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হ'য়ে, এই নিক্ষীম ধশ্ম প্রচার কর। ভক্ত- 

চড়াঁমণি ! আমি তোমার ভক্তিডোরে কীঁধ। পড়েছি, 
আঅহর্িশি তোমার হৃদয়ে বিরাজ করুব । (নারদের 

প্রতি) নারদ! তুমি গ্রবকে লয়ে অবিলম্বে 
রাজধানীতে গমন কর। | 

[বিষণ ও কমলার গরুড়ারোহণে অন্তর্ণান। 

নার | বত্ন! তোমার লাধনার ধন লাভ 

হয়েছে, এখন চল; তোমার পিতা মাতা৷ বড় কাতর 

হয়েছেন, একবার দেখা দিয়ে তাদের তাপিত প্রাণ 

ঘীতল ক'র্বে। 

ধব। গুরুদেব! হরি বলেছেন_-যখন-ই আমি 

তাকে ডা”কৃব, তখন-ই তিনি দেখা দেবেন? কিন্ত 
দেব! মনে বড় ভয় হয় পাছে আমার প্রাণের প্রা 

হরিকে আর না দেখতে পাই। | 



১২ ধ্লব-চরিত্র | [৫ম অঙ্ক। 

নার । ( ঈষত্হাঁন্যে স্বগতঃ ) হরি-গত শিশুর 

প্রাণ, তার আদর্শনে এখন-ই উতল! হ'য়েছে! ! 
(প্রকান্টে) বত্ন! আর রৃথ| চিন্তা ক'র না) ভগবানের 
বাক্যের অন্যথা হবে না। 

ধ্রব| খধিরাজ! আমার মন যে প্রবোধ 
মানেনা; আপনি একটু অপেক্ষা করুনঃ আমি 
একটাবার তাঁকে ভেকে দেখি! 
(স্থরে) কোথা হরি-দীননাথ--দীন দয়াময়, 

দেখ! দেও এ দ্র[সেরে, হইয়ে সদয় । 

( বিষুর পুনরাবিষ্ভাব। 

. বিষু। (হ্বরে) কেন বৎস, কি কারণে ডাক পুনরায়। 

ফ্রব। (করযোড়ে) ক্ষম দাসে দয়াময় ! | 
দেখিলাম পুনরাস্ব- 

পাব কিনা দরখন, ও পদ যুগলে, 

যখনি কাতর হবে হৃদয় আমার 

তব অদর্শনে। 

বিষ্ু। (মহাদ্যে) দিব দরশন-যখনি ডাকিবে তুমি । 

[ বিষুর ঘন্তরধান। 

ধ্ব। (নারদের প্রতি) গুরুদেব! তোমারই 
কুপাণ্ডণেঃ আজ, আমি বড় আশার ধন হরির 
দর্শন পেলেম। 



র্ঘগরভাঙ্ক।] ধব-চরিত্র ১০৩ 

নার | প্ষবরে ! আর তুমি আমাকে গুরু বলনা । 

তুমি বৈষ্বের চুড়ামণি--সাঁধকের আদর্শস্থল ; 
তোমার নিক্ষলঙ্ক হৃদয়ের অদ্ভুত ভক্তি বলে-ই, আজ 
তুমি ভক্তবৎদল শ্রীহরির দর্শন লাভ ক'রেছ। 

তোমার দৃঢ় হরিভক্তির পুরক্ষারের জন্যই দ্রেবছুর্লভ 
ক্ব-লোক নিন্দিত হয়েছে। বত্প! তোঁমার 

অনীম ভক্তির বলেই গেই অনাদি অনন্ত অব্যক্ত 
অখিল ব্রক্মাগুপতি শ্রীমধুন্ুদন তোমার হৃদয়ে 
অহর্নিশি বিরাজ ক'র্ছেন। ঞ্রবরে ! ভক্তি কাঁকে 

বলে, তা তোমার-ই কাছে শিক্ষা লাভ করেছি, 
ভক্তিযোগে তুমি-ই আমার গুরু | এখন চল বৎস! 

আঅবিলক্ষে বৈকুষ্ঠনাখের আদেশ পালন ক'র্তে হবে | 

[ প্রষের হস্তধারণ পূর্বক গ্রস্থান। 

চতুর্থ গর্ভাপ্ক।--বাজবাটী, অন্তঃপুরস্থ বক্ষ । 
তবনতি ও স্থুরুচি। 

নুরু | স্বপ্পের কথ| শুনে আদার-ও প্রাণ বেদে 

উঠছে । আমার জন্য তুমি গ্রবহারা হয়েছ ; দিদি! 

তোমার ভালবাসা, আর তোমার প্রতি আমার 

অন্যায় ব্যবহারের কথা একত্র মনে হ'লে, মনে ৰড় 

যাতনা উপস্থিত হয়। তুমিক্ষমা ক'রেছ--মহারাজও 



১০৫ গ্রুব-চরিত্র [৫ম অ্ক। 

ক্ষমা ক'রেছেন, কিন্তু হতভাগ্িনী বুঝি তখনকার 
মত সুখের মুখ আর দেখতে পাবে না। 

নুনী| কেন বোন এমন কথা বলছ? 
বিধাতার নির্কান্ষেই মানুষে সুখ দুঃখ ভোগ করে 

তুমি তা কি ক'রে নিবারণ ক'রূবে বোন্ £ 
স্বর ( আঁমি-ও কখন কখন এ কথা ভাবি, 

কিন্ত মন-ত কিছুতেই প্রবোধ মানে না। দিদি 
আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত নাই £. (বন্ত্রাঞ্চলে 

চক্ষু মার্জনা ) 
সুনী। ছি বোন! ও সব কথ কি মনে ক'র্তে 

আছে? গৃহাশ্রমে এমন কত দুর্ঘটনা হ'য়ে থাকে৷ 
তা ব'গে কি নকল কথা মনে পুষে রাখতে হয় £ 

সুরু | দিদি! তুমি বদি আমাকে ভাল না 
বাদ্তে-তুমি যদি আমাকে অতিনের মত দেখ্তে। 

তাহ'লে হয়ত আমার এত কষ্ট হ'ত না| 

সুনী। কেন তোমাকে ভাল বা'ব্ব না বোন? 

পতিনেবায় আমার যেমন অধিকার, তোঁমার-ও 
তেমনি অধিকার | পতি-ই স্ত্রীর পরম দেবতা, 
পতি যাতে নুখে থাকেন, তা দেখাই স্ত্রীর ধর্ম । 
মহারাজ যখন তোমাকে ভাল বাদেন, তখন আমি 
পতির দে আদরের ধনে কেন অযত্ব ক'র্ব ? 



টর্ঘগর্ভান্ক |]. : ধ্রুব-চরিত্র। ও 

রু | মহারাজ বলেন তুমি দেকী-দ্িদি ! 
তুমি সত্য সত্যই দেবী! পতিভক্তি কাকে বলে, 
তা এ জগতে তুমি-ই জেনেছ। 

' রাজার প্রবেশ। 

রাজা | (সহান্যে ) কি কথ! হচ্ছে সুরুচি ? 
সুরু । গত রাত্রিতে একগী ছুঃম্বপ্প দেখে দিদি 

বড় কাতর হয়েছেন । 
রাজা । কিন্বপ্প রাণি ? 

স্ুনী। শুন রাজ। অপুর্ব স্বপন-কথা ; 

গত নিশি অবসানে; গ্রভীর নিদ্রায় 

যবে ছিনু অচেতন--হেরিলাম যেন 

নধিঅলধর শ্ঠ।ম মোহন মূরতি-_. 

পরিধান পীতাম্বর--গলে বনমাল। - 

শঙ্খ চক্রে গদ! পদ্ব শোছে চারি ভুজে; 

দাড়ায়ে শিষ্পরে কহিলেন ডাঁকি- 

“উঠ রাণি! ত্যজিষ্ে শয়ন এবে) 

দেখ অই, অদূরে দীড়ায়ে 
নয়নের মণি--প্ুব তব, 

কঠোর তপস্যা ফলে জীব হান প্রায় এবে ; 
লও কোলে-সকর তার জীবনী সব্চার |৮ 

ভাঙ্গিল নিদ্রার খোর--মেলিনু নয়ন, 

কিছুই না দেখি আর। 



১০৬ প্বস্টরিত্র | [৫ম অঞ। 

করিনু যতন কভ ঘুমাইতে পুনঃ; 
আশ! হৃছে--ষদ্ধি দেখি তায়) 

বিফল সকলি হায়, 

কেদে ওঠে প্রাণ, স্মরিলে সে সব কথা । 

(বস্ধাঞ্চলে অশ্রু মার্জনা । 

বাজা। স্বর রোদন রাণ্ণি ! 

ধ্রুব হারা হয়ে, দহিছে হদ্দয় অহরহঃ 

ঘোর চিত্তানলে-_-তৃষানল সম; 

তারি ফলে দেখেছ স্বপন তুমি ; 

স্বপনের কথ।- রোগীর প্রলাপ সম; 

কতু নাহি মত্য হয়। 

হুনী। (েরোদনে) মায়ের ষে ব্যথা, কি বুঝিবে তুমি নাঁথ ? 

দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে | 

পাইন সে প্র ধনে; 
কত কষ্টে লালিনু পালিনু তাঁয় বনবাসে, 

ভূলেছিন্ু মরম বেদন। ঘত লয়ে তারে, 

পোড়া বিধি তাতেও সাঁধিল বাদ। 

ঢুধের বালক বাছা মোর-_. 

নিদারুণ মনস্তাপে গেলা বনে 

তপস্যার তরে। ৃ 

আহা! বাছা মোর অনাহারে অনিদ্রায় করে তপ-- 
কতই যাতন! সহে প্রাণে 

আমি অভাগ্বী জননী-আছি সদা রাজভোণে। 
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রাজা । ত্যজ খেদরাণি! 

সকলি বিধির ধেলা--দৈবগতি রোধে সাধ্য কার? 

[ কঞ্চুকীর প্রবেশ। 

কথুঃ। মহারাজ! দেবর্ষি নারদ কনিষ্ঠ রাঁজকুষারকে 

লয়ে এদেছেন | 

নুনী। (শশব্যস্তে উঠিয়া সরোদনে ) 
কৈ-কোথা প্রবমণি ? 

দেখাও--দেখাও তারে, 

বিলম্ব না৷ সহে আর। 

শীত। 

এলি কিরে বাপ; আমার নয়নমণ্চি 

যু্বাতে নয়নে । 

আযম আয়রে কোলে, ডাক্রে মা বলে! 

মধুমাথা বোলে জুড়াবে পরাণ ; 

বিষম অনলে, দিবানিশি জলে প্রাণে। 

পেয়ে কোলে তোরে, যাতনা মাঝারে 

ভুপেছিনু সবে, যুছি আখি নীরে। 

কেন রে জালিলি পুনঃ, 

প্রবল অনলে। দুঃখিনী জননী-গ্রাণে। 

 প্রবের প্রবেশ: 
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গীত। 

প্রুব। 

ম1-মা; কার্দিস্ না, ফাদিতে আর হবে না, 
এই) এল ভোর গ্রবমণি। 

(একবার) নে মা আমায় কোলে তুলে, 

ডাক একবার ঞ্ব ব'লে, 

(আমি) পেয়েছি মা নীলকান্তমণি | 

কুনী | (ফ্রবকে জোড়ে ধারণ ও মুখডুম্বন ) 
প্রবরে--দুঃখিনীর ময়নমণি! এতদিনের পর কি 
তোর অভাগিনী জননীকে মনে পড়েছে? অনাথিনী 
জননীকে কোন্ প্রাণে বনে ফেলে গেলি 2 আমার 
চখে একবিন্ডু জল দেখলে য়ে তুই ব্যাকুল হিস, 
ঘাঁদুমণি ! তোকে না দেখে চক্ষু যে দিবানিশি নহত্ত 
ধারে বর্ণ করেছে! তা কি একটীবার-ও মনে 
হ'তন1? 

ধরব | মাগো! তুমি অপার মায়ায় মুগ্ধ হঃয়ে 
নার কথা ভুলেছিলে। তুমি কার--কে তোগাঁর ? 

সন্তানের মায়! ক দিনের জন্য মা? ও মা! তুমিই-ত 
বলেছিলে, হরি-ই সার আর লব-ই অপার । আমি 
দেই দার ধনে পাঁবার জন্য অদাঁর মায়াকে 
পরিত্যাগ ক'রেছিলেম । 
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সুনী| আঁমি-ত বাঁবা, হরির সাধনা ক'র্তে 
তোমাকে নিষেধ করিনি ; তুমি ছুধের ছেলে ব'লে 
কিছু দিন বিলম্ব ক'র্তে বলেছিলেম, তা না শুনে 
মায়ের প্রাণে ব্যথা দিলে কেন ? 

প্ব। মাঁগো! শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য যে 
এই নশ্বর দেহের ধর্্স মা! কিন্ত দেহাশ্রিত পরমাত্বা 
যে নিত্য; তবে কেন ছুঃখময় অপার সংসারে আবদ্ধ. 
হয়ে ব্বথা সময় নষ্ট করব ? মা-গো! যেদিন যায় 
তাঁত আর ফিরে আমে না। 

| নারদের প্রবেশ ও সকলের নারদকে প্রণাম । 

নার। (জুনীতির প্রতি) মা! ভুমি বড় পুণ্যবতী, 
তা-ই ফ্বকে গর্ডে ধ'রেছ। (রাজার প্রতি) মহারাজ । 
ক্র আপনার বংশের উজ্জ্বল রত্ব--বৈষ্ণব-কুলের 
চুড়ামণি। অদ্ভুত ভক্তির বলে, শৈশবে-ই যেই 
ভক্তবত্ঘল শ্রীহরির চরণ দর্শন লাভ করেছে । 

রাজা । দেবর্ষি! আজ আমার হৃদয়ে আনন্দ 
ধরে না-আঙু আপনার চরণক্পায় আমার 
হারানিধিকে ফিরে পেলেম। ফ্রেবের প্রতি) ধ্বরে! 
সেই একদিন--আর এই একদিন !! যেদিন তোমার 
পাষণ্ড--নৃশংন পিতা তোমার কোমল প্রাণে নিদারুণ 

আঘাত প্রদান ক'রেছিলঃ সেই কাল দিনের স্মৃতি 
রঃ 
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তার পাষাণ হৃদয়কে চুর্ণীভূত ক'রেছে--পাপের 

উপযুক্ত গরায়শ্চিত্ব হ'য়েছে, এখন এম বাপ্! একবার 

ফেলে এনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। 

(প্রবকে ক্রোড়েধারণ ) 

_ আুরূ । বাবা! আগি পাপিয়পী-_আমি-ই সকল 

অনর্থের মূল_আঁগার জন্যই তোগার জননী 

বনবাঁসিনী হ'য়েছিলেন_ আগার জন্যই ভুমি 

মন্্রীহত হ'য়ে শৈশবেই তপদ্যার নিদারুণ ক্লেশ 

গন্থ ক'রেছ। বাবা! আমার মহাঁপাপের প্রায়শ্চিত্ত 

হয়েছে, এখন তুমি ক্ষমা কর--একবার টাদমুখে ম! 

লে ডেকে আমার হৃদয়ের কণ্টক দূর কর 

ফ্রব। ছোট মা! জননী আমাকে গর্ডে ধারণ 

ক'রেছেন-_-কত কণ্টে লালন পাঁলুন করেছেন; কিন্ত 

ম! ভুমি যে আমাকে দেবদুলভ রত্ব. দিয়েছ। 
মা গস]! তোমার মত উপকারিণী জগতে যে আর 

কেউ নাই মা-_ ' 

রাজা । খধিরাজ ! আজ্ এই মহা আনন্দের 

দিনে, আপনার সমক্ষে ক্ষবকে রাজপদে অভিষেক 

করি এই আমার একান্ত বানা । 

নার । এ অতি উত্তম সংকল্প মহারাজ | 
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রাজা । তবে আমি মন্ত্রীকে অবিলঙ্থে 

অ।ভষেকের নমস্ত আয়োজন ক'র্তে উপদেশ প্রদান 

করিগে ; ছোউ রাঁণি! তুমি-ও এদিকের দকল 
উদ্যোগ কর। 

নার। চলুন মহাঁরাঁজ! আগি-ও যতদুর পারি, 
এই শুভ কার্ষ্যে আপনাদের সহায়তা ক'র্ব । 

[ একদিকে নারদ ও রাজা, অপর দিকে হুকচির প্রস্থান । 

নুনী। হরিকে কেমন দেখলে বাঁবা ? 
গ্রুব। গীত। 

মন মোহন, নয়ন রঞ্জন, 

কোটা শশী জিনি, চারু বদন। 

কিব। রূপ মনোহর, শ্যামল সুন্দর, 

নব জলধর বরণে ; | 

মে যে চতুভূ'জ হরি, পীতাম্বরধারী, 
( আথি ভুলিল ভূলিল; অপরূপ রূপ হেরে) 

হৃধামাধ! হাসি অধরে। 

শিরে চাচর চিকুর, মরি কি হুদ্রর, 

( হেন রূপ দেখি নাই দেখি নাই) 
নামামতি মরি কিবা ছোলে। 

( চক্ষু মুদিত করিদ্লা ধ্যান ও কিযুৎপরে) 
ঞ্রব। মা! হের এ নারায়ণে___ 

নুর্ী| কৈ বাবা, আমি-ত কিছুই দেখতে 
পাচ্ছিনে । | 
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প্ব। (ম্বগতঃ ) আবার ছলন! কেন--হরি ? 

(গুকাশ্যে ) মা! আমাকে একবার কোলে নেও ; 

(সুনীতির ক্রোড়ে উঠিয়া) মা! এখন একবার 
আমার বক্ষে হরি বল দেখি, তা হ'লে তাকে 
দেখতে পাঁবে। 

উভয়ে। (সুরে) হরিবোল--হরিবোল-+ 

হরিবোল। 

[ অদূরে ছায়া মূর্তিতে বিষুর আবির্ভাব । 

হুনী। (করযোড়ে) নীত। 

প্রাণ ভ'রে দেখ্রে আখি 

এমন দিন আর পাবিনারে, 

জীবের জীবন অধম ভারণ 

অদূরে অই দেখনারে। 
অগতির গতি হরি ত্রিলোকের অধিকারী, 

মিনতি চরণে স্থান, দিয়ো অস্তে এ দাসীরে। 

ূ (ছুমিষ্ট হইয়া প্রণাম। ) 
বিষু।। রাজ-মাত| হ'য়ে রাজ্যে থাক 

যট্কিংশ মহত বর, 
তদ্দন্তর প্রবলোকে করিবে গমন; 

দরশন পাবে তথা___ 

্ [বিষ অন্তর্ধযান। 
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ম্ুনী। ক্রবরে! লার্থক তোমায় গর্ভে ধারণ 

ক'রেছিলেম ; আজ তোমা হ'তে শ্ীহরির চরণ 

দেখতে পেলেম | 

[ রাজ পরিচ্ছদ লইয়! হুরুচির প্রবেশ । 

সুরু । দিদি! অভিষেকের অমস্ত আয়োজন 

হ'য়েছে। (পগ্রুবের গ্রতি ) প্রব ! এন বাবা, আমি 

স্হস্তে তোমাকে রাঙ্জ পরিচ্ছদ পরিয়ে দেব। 

( সুরুচির সাহাষ্যে বের বেশ পরিবর্তন ) এখন চল 

দিদি! বকে নিয়ে নভামগ্ডপে যাই--নকলে অপেক্ষা 

করছেন । | 

[ সকলের প্রস্থান। 

পঞ্চম গর্ডাঙ্ক |-রাজনভা | 

নারদ, রাজা, উত্তমকুমার, পারিষদগণ) নাগরিকগণ। 

মধ্যত্থলে সুসজ্জিত সিংহাসন, উভয় পার্খে চামরধারিণীদ্বয়, 

পশ্চাতে রাজছত্র হস্তে ছত্রধারিণী। 

[ গ্রবকে লইয়া সুনীতি, স্ুকুচি ও 

সখীগণের প্রবেশ । 

রাজা । ( প্তবের হস্তধারণ করিয়া ) গ্রজাগণ ! 

আ'জএই শুভদিনে শুভক্ষণে যুবরাজ গ্রবের প্রতি 
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তোগাদের পানের ভার প্রদান কয়ে আমি 

অবদর গ্রহণ ক'রুব। তোঁসাঁদের অকুত্রিম রাঁজভক্তি 

আমি কখন ভূলতে পা'র্বন1। আঁশা করি তোমাঁদের 

নৃন্ধন রাজার গ্রতি-ও গেইরূপ রাঁজভক্তি গ্রাদর্শন 

ক'রুবে | 
মিং হা সনে বাইয়া প্ুবের মস্তকে মুকুট ও হজে রাজদণ্ড 

প্রদ্দান। স্বর্ণ হইতে ছুন্দুভিদ্বনি ও পুপ্পবৃষ্টি। 

রাঁজা। বত্ন পরব! প্রজাই রাজার মঙ্গল-- 

গুজাই রাঁজাঁর সন্রম--এজাই রাজার এখর্ধয $ এই 

জন্য প্রজাঁগণকে সন্তানের ন্যায় পালন ক'র--তাদের 

সুখে সুখ দুঃখে দুঃখ বোধ কার | বিনয় গুদার্সয, ক্ষমা 

এই মহৎ গুণত্রয় অবলম্বনে ন্যাঁয় ও ধম্মের বশবর্তী 

হয়ে দুর দমন ও শিষ্টের পালন কার | 

নার | বৎস ফ্রব! আজ ভোম্র নুতন সাধন! 

আরম্ত হ'ল। ষেখন একাগ্রচিত্তে দেই মঙ্গলময় 

গ্ীহরির সাঁধন। ক'রে তকে লাভ ক'রেছ, নেইরূপ 

,একাগ্রতার সহিত রাঁজধন্মা পালন ক'র | 

প্রব| পিতঃ! গুরুদেব ! আপনাদের নাঁধু উপদেশ 

আমার শিরোধার্ঘয; রাঁজকার্ধ্য সাধনে এই উপদেশ 
ইষ্মন্ত্র স্বরূপ জ্ঞান ক'র্ব। (মন্ত্রীর গ্রাতি) মন্ত্রীবর ! 

এ নংনারে নকলই অপার, কেবল মাত্র ধর্মাই নার । 
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যাতে রাজা গুজা সকলেই সেই ধর্মকে আশ্রয় 

ক'রে কর্মক্ষেত্রে বিচরণ ক'রুতে পারে যাতে 

ধম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাঁয়। 

তার-ই জন্যে ব্যবস্থা অশ্রে আবশ্যক । নগরে 

নগরে- গ্রামে গ্রামে পল্িতে পলিতে হরিমন্দির 

স্থাপন৷ কর; স্থানে স্থানে অতিথিশালা; অনাথ- 

নিষাঁন স্থাপিত হউক, মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন 

ক'রে ধার্সিকের ধন্ম নংস্থান পক্ষে সহায়তা কর। 

কলে । পাধু--নাধু। 

মন্ত্রী। আপনার লাধু ইচ্ছা অবিলম্বে কার্ধে 

পরিণত হবে। 

" নার। ভাই সকল! এই ম্হা আনন্দের দিনে 

এস রাঁজ। গ্রজা সকলে গিলে একবার নেই দয়াময় 

হরির নীম কীর্তন কার । 
হরি সংকীর্তন। 

আয় সকলে, হৃদয় খুলে, ডাক্রে শ্রীহরি, 
তিনি ভবের কারণ, ভব তারণ, ভব কাগ্ডারী। 

ও যে ভবনঘ্বী, (ও ভায় তুফান বড়) 

(ও তায়বিপর্ধ কত) (আত পার হবি ঘদ্দি) 

বিনে মেই কাণ্ডারী; কোন্ ক্কাণ্ডারী পার করে তরি। 

- ষহতমিকা পন 


















